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 موجز
 

التفكیر والنقاش بشأن عدد من التحدیات الراھنة في مجال القانون الدوليالغرض من ھذا التقریر ھو تحفیز
ل اللجنة الدولیة الرامي إلىاإلنساني التي حددتھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وطرح الخطوط العامة لعم

ویتابع التقریر عددًا من القضایا المحددة التي أثیرت في تقریر سابق.توضیح القانون الدولي اإلنساني وتطویره
بشأن نفس الموضوع تم تقدیمھ إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرین للصلیب األحمر والھالل األحمر عام

وعلى حین ُكتب التقریر بشكل.ایا الجدیدة والبارزة التي تستحق النقاش، كما یعرض لمحة عامة للقض٢٠٠٣
رئیسي لكي یكون وثیقة معلومات أساسیة للمؤتمر الدولي الثالثین للصلیب األحمر والھالل األحمر، فإن اللجنة

 .الدولیة تأمل أن محتواه سیحظى أیضًا باالھتمام بین دائرة أوسع من القراء
 

 .اق العام الذي ُكتب فیھ التقریر والفرضیات التي استند إلیھا السیالمقدمةتصف
 

وخالل السنوات التي انقضت منذ انعقاد المؤتمر الدولي الثامن والعشرین، استمرت العالقة بین النزاعات المسلحة
خصائیینوأعمال اإلرھاب، ودور القانون الدولي اإلنساني في ھذا الشأن، في إثارة نقاشات ھامة في أوساط األ

وكثیرًا ما ُتذكر الحاجة إلى إعادة النظر في مدى مالءمة القانون الدولي اإلنساني.والجمھور األوسع على السواء
ویتناول الفصل الثاني من ھذا.للتعامل مع اإلرھاب دون أي إشارة، مع ذلك، إلى نواحي قصور محدَّدة في القانون

، الخطوط العریضة لتحدیات مختلفة تتصل بالعالقة بینني واإلرھابالقانون الدولي اإلنساالتقریر، وعنوانھ
القانون الدولي اإلنساني وأعمال اإلرھاب، كما یتناول قضیة كیفیة التوصیف القانوني لمكافحة اإلرھاب والوضع

بشأن ھذهویقدم ھذا الفصل التحلیل القانوني الراھن للجنة الدولیة.القانوني لمختلف األشخاص في ھذا السیاق
بید أن التقریر یعترف مع ذلك بان أعمال اإلرھاب.القضایا، مشددًا على مالءمة القانون الدولي اإلنساني ككل

تطرح بعض التحدیات القانونیة المحّددة، ویخلص إلى أن مكافحة اإلرھاب تقتضي اتخاذ تدابیر مختلفة ـ في
 والقانون والتعلیم وما إلى ذلك ـ تشمل الطیف الكامل الممتد منمیادین التحقیقات والدبلوماسیة والمالیة واالقتصاد

زمن السلم إلى النزاع المسلح، وأن القانون الدولي اإلنساني ال یمكن أن یكون األداة القانونیة الوحیدة التي ُیعتمد
 .علیھا في مثل ھذا المسعى المعقد

 
المبادئ والضمانات:ر مكافحة اإلرھاب، أال وھيویركز الفصل الثالث على قضیة حظیت باھتمام كبیر في إطا

بید أن ھذه القضیة أوسع نطاقًا بكثیر وتتطلب اإلجالء بوجھ أعم.اإلجرائیة المتعلقة باالعتقال واالحتجاز اإلداري
 ٢٠٠٥وكانت اللجنة الدولیة قد أعدت عام.فیما یتعلق بجمیع النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنف

 ).١الملحق(تعكس موقفھا المؤسسي بشأن ھذه المسألةتوجیھات
 

یبدأ الفصل بالتأكید مجددًا على رأي.، إلى ثالثة أقسام العدائیةالعملیاتسیروینقسم الفصل الرابع، المعنون
لىاللجنة الدولیة القائل بأن اإلطار القانوني القائم، والمتمثل في قانون المعاھدات والقانون الدولي العرفي ع

لكن ھذا القسم یقر بأن التطبیق الملموس لقانون.السواء، مالئم بوجھ عام للتعامل مع النزاعات المسلحة لعالم الیوم
 قد أشار إلیھا بوصفھا تقتضي اإلجالء٢٠٠٣المعاھدات والقواعد العرفیة التي كان تقریر اللجنة الدولیة لعام

ئة السائدة الیوم والمتسمة على نحو متزاید بالحرب غیرسوف یطرح على األرجح تحدیات أكبر في ظل البی
ویخلص.المتناظرة، على األخص بسبب االنخراط المتنامي للمجموعات المسلحة من غیر الدول، وبحرب المدن

ففي مثل ھذه.ھذا القسم إلى أن مواجھة ھذه التحدیات ال یمكن بوجھ عام أن تتأتى عبر تطویر قانون المعاھدات
، عادة ما ال یكون القصور في القواعد ذاتھا، وإنما في إرادة أطراف النزاع المسلح أو أحیانًا قدرة ھذهاألوضاع

 .األطراف ـ ومعھا المجتمع الدولي ـ على إعمالھا، ال سیما من خالل القانون الجنائي
 

الخبراء التي تنظمھا اللجنةوفي القسم الثاني من ھذا الفصل، ُتقّدم معلومات تتعلق بمتابعة عملیة التداول بین
 العملیاتالمشاركة المباشرة فيالدولیة باالشتراك مع معھد آسر والرامیة إلى توفیر تفسیر منسجم لمفھوم

 . في القانون الدولي اإلنسانيالعدائیة
 

 تطرحھا ھذه والتحدیات القانونیة التيالذخائر العنقودیة الستخدامویرّكز القسم الثالث على التكلفة اإلنسانیة
مبدأ التمییز، وحظر الھجمات العشوائیة، وقاعدة( العدائیةالعملیاتاألسلحة بالنسبة لبعض القواعد الرئیسیة لسیر
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وترى اللجنة الدولیة أن ثمة حججًا قویة لصالح تطویر قواعد).التناسب في الھجوم، واتخاذ االحتیاطات الممكنة
ه الحجج السمات الخاصة للذخائر العنقودیة، وتاریخھا في إحداث معاناةوتشمل ھذ.محددة لتنظیم ھذه األسلحة

ھائلة، عالوة على كون القواعد العامة للقانون الدولي اإلنساني المتعلقة بوسائل وأسالیب القتال لم یكن لھا سوى
 . األسلحةكتلأثر محدود في الحیلولة دون وقوع مشكالت جسیمة أثناء النزاعات المسلحة وبعدھا من جراء

 
ویحكم الخوف والمعاناة البالغة الحیاة الیومیة.إن غالبیة النزاعات المسلحة المعاصرة لیست ذات طابع دولي

ویساور اللجنة الدولیة في عملیاتھا المیدانیة القلق البالغ إزاء.للكثیر من المدنیین الواقعین في براثن تلك النزاعات
ومن ثم فإن كفالة حمایة أفضل لألشخاص الواقعین في براثن.تلك األوضاعحجم المعاناة اإلنسانیة في مثل

ویعرض الفصل الخامس.النزاعات المسلحة غیر الدولیة تظل تمثل أولویة كبرى بالنسبة إلى اللجنة الدولیة
شر دراستھا الخطوط العامة لتفكیر اللجنة الدولیة القانوني في أعقاب نالنزاعات المسلحة غیر الدولیةالمعنون

وقد بینت ھذه الدراسة أن الكثیر من القواعد المنطبقة في السابق في.بشأن القانون الدولي اإلنساني العرفي
النزاعات المسلحة الدولیة صارت الیوم ملزمة أیضًا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة من حیث كونھا قانونًا

، فإن عددًا١٩٧٧ي منذ اعتماد البروتوكول اإلضافي الثاني في عامورغم التطور في القانون الدولي العرف.عرفیًا
وإضافة إلى ذلك، تظل مسألة.ویتناول التقریر الحالي بعضًا منھا بالتفصیل.من التحدیات الكبیرة یظل قائمًا

ویلخص ھذا.لیةاحترام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة تمثل شاغًال كبیرًا للجنة الدو
 ).٣انظر أیضًا الملحق (٢٠٠٣القسم العمل الذي تم االضطالع بھ في ھذا الصدد منذ عام

 
وعلى مدى السنوات القلیلة األخیرة، فإن عددًا متزایدًا من المھام التي كانت تؤدیھا تقلیدیًا القوات األمنیة أو

. من الباطن إلى الشركات العسكریة أو األمنیة الخاصةالعسكریة الرسمیة للدول صار یتم إسناده بنظام المقاولة
وعلى حین أن تواجد ھذه الشركات في حاالت النزاع لیس باألمر الجدید، فإن أعدادھا قد تزایدت كما أن طبیعة

 تنظیم الشركات العسكریة واألمنیة الخاصةویشرح الفصل السادس المعنون.أنشطتھا، وھذا ھو األھم، قد تغیرت
تمام اللجنة الدولیة ال ینصب على المشاركة في النقاش بشأن مدى مشروعیة استخدام الشركات الخاصة فيأن اھ

النزاعات المسلحة بقدر انصبابھ على إیجاد سبل من شأنھا أن تكفل االمتثال األفضل للقانون الدولي اإلنساني من
 االلتزامات الواقعة على عاتق كٍل من الشركاتویركز ھذا الفصل بالتالي على.ِقبل ھذه الشركات حیثما تواجدت

العسكریة واألمنیة الخاصة والدول على األخص بموجب القانون الدولي اإلنساني، كما یتناول بالوصف أھداف
مبادرة اتخذتھا الحكومة السویسریة بالتعاون مع اللجنة الدولیة من أجل تعزیز احترام القانون الدولي اإلنساني

وقد تم إطالق ھذه المبادرة. اإلنسان من ِقبل الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة في حاالت النزاعوقانون حقوق
 .٢٠٠٦عام

 
وَیعتبر البعض أن قانون االحتالل لیس مالئمًا للتعامل مع التعقید الذي اتسمت بھ مؤخرًا الحاالت التي ینطبق فیھا

االعتبار على النحو الكافي التطورات الجاریة في مجال قانونھذا القانون، وذلك على أساس أنھ ال یأخذ بعین
كما أن أحدث الخبرات بینت ضرورة".االحتالل التحویلي"حقوق اإلنسان وأن بعض أحكامھ تمثل عائقًا أمام
ة، من ِقبل قوات متعددة الجنسیة أو إدارة مدنیة دولیاألراضيالتعریف الواضح لإلطار القانوني الذي ینظم إدارة

ویعالج الفصل السابع، بعنوان.ومقدار وثاقة صلة القانون الدولي اإلنساني وقانون االحتالل في ھذا السیاق
 .، ھذه المسائل وغیرھا األجنبیةاألراضيإدارةأخرى منأشكالاالحتالل و

 
واء یحظى بأولویةویظل التنفیذ األفضل للقانون الدولي اإلنساني في زمن السلم وخالل النزاع المسلح على الس

دور:احترام القانون الدولي اإلنسانيتعزیزویركز الفصل الثامن، وعنوانھ.متواصلة بالنسبة إلى اللجنة الدولیة
على مبادرة للجنة الدولیة ترمي إلى بحث دور العقوبات وأثرھا الرادع ضد مرتكبي االنتھاكات ،العقوبات

 .عة وخصائص تلك العقوبات، والبیئة التي یتم تطبیقھا داخلھاالجسیمة للقانون الدولي اإلنساني، وطبی
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 مقدمة أوًال
الذي تعده"القانون الدولي اإلنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة"ھذا ھو التقریر الثاني بشأن

وخالل السنوات التي.ر لمؤتمر دولي للصلیب األحمر والھالل األحمراللجنة الدولیة للصلیب األحم
دیسمبر/انقضت منذ تقدیم التقریر األول للمؤتمر الدولي الثامن والعشرین في جنیف في كانون األول

وعلى حین أن الوصف الوقائعي لمختلف. لم یتغیر، لم یكن مفاجئًا أن الواقع الیومي للنزاع المسلح٢٠٠٣
ات التي یتم شنھا عبر أنحاء العالم الیوم یتخطى نطاق ھذا التقریر، فإنھ یكفي القول بأن الحربالنزاع

 .استمرت في أن تجلب معھا بال ھوادة الموت والدمار والمعاناة والفقدان
 

وقد ظل المدنیون الضحایا الرئیسیین.وال یزال المدنیون الیوم یتحملون الوطأة العظمى للنزاعات المسلحة
النتھاكات القانون الدولي اإلنساني المقترفة من ِقبل أطراف النزاعات من الدول والمجموعات المسلحة

ولیست الھجمات المتعمدة ضد المدنیین، والنزوح القسري للسكان المدنیین،.من غیر الدول على السواء
مدنیة، سوى بعض األمثلة لألعمالوالدمار الالحق بالبنیة التحتیة الحیویة للسكان المدنیین وبالممتلكات ال

كما أن مدنیین أفرادًا صاروا أیضًا ضحایا النتھاكات القانون.المحظورة التي اقُترفت على نحو منتظم
مثل القتل واالختفاء القسري والتعذیب والمعاملة القاسیة وانتھاك الكرامة الشخصیة واالغتصاب وغیره

وجرى حرمان األشخاص المحتجزین.نیون أیضًا كدروع بشریةواسُتخدم المد.من أشكال العنف الجنسي
ألسباب تتصل بالنزاعات المسلحة من حقوقھم األساسیة، بما في ذلك حقھم في أن یحظوا بظروف مالئمة
ومعاملة الئقة في ظل االحتجاز، والضمانات القضائیة الرامیة إلى منع االحتجاز التعسفي، والحق في

 أفراد الخدمات الطبیة وموظفي العمل اإلنساني كانوا أھدافًا النتھاكات القانونكما أن.محاكمة عادلة
وفي حاالت كثیرة، ُمنعت المنظمات اإلنسانیة من االضطالع بأنشطتھا أو تم عرقلة.الدولي اإلنساني

ُی.جھودھا الرامیة إلى القیام بذلك على نحو فعال فترض أنوكان من شأن ذلك أن فاقم محنة أولئك الذین
 اإلعالملوتعد الھجمات ضد الصحفیین وغیرھم من العاملین في حق.تساعدھم ھذه المنظمات وتحمیھم

 .مصدرًا للقلق المتزاید أیضًا
 

وعلى حین أن المعاناة التي یتم تكبدھا في الحروب لم تتغیر، فقد شھدت السنوات األربع األخیرة تزاید
 التي تشكل انتھاكات لتلكالعملیاتني وقواعده األساسیة ـ وبالتالي بالوعي العام بالقانون الدولي اإلنسا

ولم تعد مبادئ القانون الدولي اإلنساني ومعاییره موضع تركیز النقاشات المعتادة بین الخبراء.القواعد
فحسب، بل صارت على نحو متزاید موضوعًا إلنعام النظر المكثف والواسع من ِقبل الحكومات واألوساط

ویجب الترحیب باالھتمام والوعي المتزایدین بالقانون الدولي اإلنساني، حیث.كادیمیة ووسائل اإلعالماأل
كما أن اتفاقیات جنیف.أن المعرفة بأي مجموعة من القواعد تعد شرطًا أساسیًا لتطبیقھا على نحو أفضل

ومن.لجمیع بلدان العالم أصبحت اآلن عالمیة، وھو ما یجعل المعاھدات ملزمة قانونیًا١٩٤٩لعام
 سوف تسھم٢٠٠٥المرجو أن دراسة اللجنة الدولیة للقانون الدولي اإلنساني العرفي التي تم نشرھا عام

 .أیضًا في رفع مستوى الوعي بالقواعد الحاكمة للسلوك في جمیع أنواع النزاعات المسلحة
 

د تجاوز دوائر الخبراء ودخل بالكامل دائرةولكن إذا كان بوسعنا القول بأن القانون الدولي اإلنساني ق
وقد وفرت السنوات األربع.المجال العام، فإن ذلك قد زاد من مخاطر تسییس تفسیر قواعده وتنفیذھا

فقد أنكرت الدول في بعض المناسبات انطباق القانون الدولي اإلنساني.الماضیة أدلة على ھذا االتجاه العام
وفي حاالت.لوقائع على األرض كانت تشیر بوضوح إلى وجود نزاع مسلحعلى بعض الحاالت رغم أن ا

أخرى، حاولت الدول توسیع نطاق انطباق القانون الدولي اإلنساني لكي یشمل حاالت لم یكن باإلمكان،
وإلى جانب الجداالت بشأن كیفیة توصیف حاالت.استنادًا إلى الوقائع، تصنیفھا بوصفھا نزاعات مسلحة
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 الناحیة القانونیة، فقد كان ھناك ما ال یمكن وصفھ سوى بأنھ أشكال من التفسیر االنتھازيالعنف من
كما أن میل بعض األطراف إلى اإلشارة إلى االنتھاكات.لقواعد قانونیة محددة أثبت الزمان صحتھا

ھو ھن جانبالمزعومة من قِبل أطراف أخرى دون إظھار أي استعداد لالعتراف باالنتھاكات المتواصلة م
 .قد أضر بدوره بالتطبیق السلیم للقانون

 
ویجب التشدید على أن تسییس القانون الدولي اإلنساني یناقض الغرض ذاتھ من ھذا الفرع من القواعد

فالمستفیدون الرئیسیون من القانون الدولي اإلنساني إنما یتمثلون في المدنیین واألشخاص الذین.القانونیة
ویستند القانون الدولي اإلنساني في بنیتھ ذاتھا إلى الفكرة القائلة بأنھ یتعین. القتالصاروا عاجزین عن

 لھ وأیًاتبعیتھمتصادفتتجنیب بعض فئات األفراد آثار العنف قدر اإلمكان بغض النظر عن الطرف الذي
ي اإلنساني أو تطبیقھإن عدم تطبیق القانون الدول.كانت المبررات المقدَّمة للنزاع المسلح بادئ ذي بدء

على نحو انتقائي أو إساءة تفسیر قواعده ألغراض داخلیة أو غیرھا من األغراض السیاسیة، إنما تشكل
عوامل من شأنھا أن یكون لھا ـ حتمًا ـ تأثیر مباشر على حیاة وأسباب عیش أولئك الذین ال یشنون الحرب

القانون الدولي اإلنساني مع المبدأ األساسي لھذا القانونویتناقض النھج التجزیئي إزاء.أو توقفوا عن شنھا
المتمثل في اإلنسانیة، والذي یجب أن یسري على قدم المساواة على جمیع ضحایا النزاع المسلح إذا ما

ویجب على أطراف النزاعات المسلحة أال تغفل عن.كان لھ أن یحتفظ على اإلطالق بالمعنى الكامن فیھ
بأنھ، وفقًا لمنطق القانون الدولي اإلنساني ذاتھ، من النادر أن یكون للتفسیرات المسیسة أوالحقیقة القائلة

وكثیرًا ما ال یعدو األمر أن یكون.غیرھا من التفسیرات المائلة للقانون أثر على الطرف المضاد وحده
طراف لآلثار الضارةمسألة وقت حتى یتعرض المدنیون والمقاتلون الواقعون في األسر المنتمون ألحد األ

 .للتسییس العكسي أو سوء التفسیر المتعمد من ِقبل الخصم
 

والغرض من ھذا التقریر، مثل سابقھ، ھو تقدیم لمحة عامة عن بعض التحدیات التي تطرحھا النزاعات
المسلحة المعاصرة على القانون الدولي اإلنساني، وتحفیز تفكیر أوسع بشأن تلك التحدیات، وعرض

 .ویستند التقریر إلى الفرضیات المعروضة أدناه.وط العامة لعمل اللجنة الدولیة الراھن أو المستقبليالخط
 

،١٩٧٧أوًال، تظل معاھدات القانون اإلنساني، وال سیما اتفاقیات جنیف وبروتوكوالھا اإلضافیان لعام
ا الصلة بتنظیم السلوك في النزاعالتي تستكملھا قواعد القانون اإلنساني العرفي، تمثل اإلطار المرجعي ذ

 العدائیة ومعاملةالعملیاتوترى اللجنة الدولیة أن المبادئ والقواعد األساسیة التي تحكم سیر.المسلح
تظل تعكس توازنًا)يالمجاالن الرئیسیان للقانون الدولي اإلنسان(األشخاص الواقعین في قبضة الخصم

وكما یرد الحقًا في ھذا التقریر،.رورة العسكریة ومتطلبات اإلنسانیةماتیًا بین مقتضیات الضغمعقوًال وبر
فإن أعمال العنف التي تتضمن عناصر عابرة للحدود، والتي مثلت أحدث تحٍد شامٍل للقانون الدولي

وعالوة على ذلك، فإن القانون.اإلنساني، ال تصل بالضرورة إلى مرتبة النزاع المسلح بالمعنى القانوني
ي اإلنساني لیس بالتأكید النظام القانوني الوحید الذي یمكن استخدامھ للتعامل مع مختلف أشكال مثلالدول

 .ھذا العنف
 

وثانیًا، ترى اللجنة الدولیة أن السبب األساسي للمعاناة خالل النزاعات المسلحة والنتھاكات القانون الدولي
لقائمة ـ سواء بسبب غیاب اإلرادة السیاسیة أو ألسباباإلنساني یبقى متمثًال في الفشل في تنفیذ القواعد ا
 .أخرى ـ عوضًا عن نقص القواعد أو عدم مالءمتھا

 
 من بین أدوات كثیرة ُتستخدم في ضبط السلوك اإلنساني، وال یمكن توقعوثالثًا، لیس القانون سوى واحد

وعلى.ن یضبط ظاھرة معقدة مثل العنفأن فرعًا من القانون، سواء كان دولیًا أو وطنیًا، یمكنھ ـ وحده ـ أ
حین یرمي القانون الدولي اإلنساني إلى الحد من بعض السلوكیات خالل النزاعات المسلحة، فلسوف یكون

مسلحة من غیر الدول واألفراد من ال یردعھ رادع عن انتھاكالھناك دومًا بین الدول والمجموعات
ولیست الزیادة في الھجمات االنتحاریة التي. عقوباتالقانون، بغض النظر عما یترتب على ذلك من
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وبعبارة أخرى، فإنھ یتعین.تستھدف المدنیین في النزاعات المسلحة وخارجھا سوى مثاًال راھنًا على ذلك
ویجب.فھم حدود القانون إذا ما تم االعتماد علیھ بوصفھ األداة الوحیدة للقضاء على العنف أو الحد منھ

ي حلول شاملة ألي شكل من أشكال العنف األخذ في االعتبار أیضًا بالعوامل السیاسیةعند التفكیر ف
واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرھا من العوامل التي تؤثر في السلوك اإلنساني تأثیرًا ال یقل حسمًا

 .عن تأثیر القانون
 

إلیھا بوصفھا تطرح تحدیات على القانونوأخیرًا، یبحث ھذا التقریر عددًا من القضایا التي قد ُینظر
ولیست القائمة المنتقاة ھنا حصریة، كما أنھا ال تدعي شمول النطاق الكامل للموضوعات.الدولي اإلنساني

المتصلة بالقانون الدولي اإلنساني التي تتناولھا حالیًا اللجنة الدولیة أو تعمل بشأنھا أو قد تولیھا عنایتھا
 .مستقبًال

 
 

 القانون الدولي اإلنساني واإلرھاب ثانیًا
إذا كانت مبادئ القانون الدولي اإلنساني وقواعده، كما أكدنا أعاله، قد دخلت حیز المجال العام على مدى
السنوات القلیلة األخیرة، فإن ذلك یعود إلى حد كبیر للنقاش الجاري بشأن العالقة بین النزاعات المسلحة

لذي یثار أكثر من غیره ھو ما إذا كان للقانون الدولي اإلنساني دور یلعبھ فيوالسؤال ا.وأعمال اإلرھاب
 .معاجلة اإلرھاب وماھیة ھذا الدور

 
 القانون الدولي اإلنساني وأعمال اإلرھاب

إن بحث مسألة مالءمة القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني، للتعامل مع اإلرھاب یفترض
وثمة وفرة من التعاریف، في التشریعات الوطنیة وعلى الصعید الدولي".ھو اإلرھاب؟ما"طرح سؤال

وقد ُعرقل.على السواء، ولكن كما ھو معروف فإنھ ال یوجد حالیًا تعریف قانوني شامل للمصطلح
مامشروع اتفاقیة األمم المتحدة بشأن اإلرھاب الدولي لعدة سنوات بسبب قضایا متنوعة من بینھا مسألة

 ١. المرتكبة داخل النزاعات المسلحة من نطاق االتفاقیة وكیفیة ذلكاألعمالإذا كان ینبغي استبعاد
 

ومع ذلك، وبصرف النظر عن غیاب التعریف الشامل على الصعید الدولي، فإن أعمال اإلرھاب تشكل
إلرھاب، كما أن ھذه األعمالجرائم بموجب القوانین الوطنیة واالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة القائمة بشأن ا

ومن ثم،.یمكن، إذا ما توافرت المعاییر المطلوبة، أن توّصف بأنھا جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانیة
ـ رغم عدم تعریفھ على نحو"اإلرھاب"وعلى العكس من بعض المجاالت األخرى للقانون الدولي، فإن

 الدولیة تعتقد أن المصطلح ذاتھ یظل قابًال بشدةغیر أن اللجنة.عالمي شامل ـ تحكمھ قواعد وافرة
للتفسیرات السیاسیة الذاتیة وأنھ من غیر المرجح أن إعطاءه تعریفًا قانونیًا سوف یقلل من تأثیره أو

 .استخدامھ على نحو مشحون عاطفیًا
 

 مستوى النزاعویتمثل القانون الدولي اإلنساني في مجموعة القواعد المنطبقة حینما یبلغ العنف المسلح
والمعاھدات ذات الصلة.، سواء كان دولیًا أو غیر دوليكما أنھ یقتصر على النزاع المسلح وحدهالمسلح،

، رغم أن القانون الدولي١٩٧٧ وبروتوكوالھا اإلضافیان لعام١٩٤٩ھي بالطبع اتفاقیات جنیف لعام
وعلى حین ال.نًا عالوة على القانون العرفياإلنساني یشمل أیضاً نطاقًا من الصكوك األخرى الملزمة قانو

یوفر القانون الدولي اإلنساني تعریفًا لإلرھاب، فإنھ یحظر صراحة أغلب األعمال المرتكبة ضد المدنیین
 .إذا ارُتكبت في زمن السلم"إرھابیة"واألعیان المدنیة في النزاعات المسلحة التي عادة ما تعتبر

 

  
 .٣ رقمالحاشیةانظر 1
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 الدولي اإلنساني في وجوب أن یمیز األشخاص المنخرطون في النزاع المسلحویتمثل مبدأ أساسي للقانون
ویعد مبدأ التمییز.في جمیع األوقات بین المدنیین والمقاتلین وبین األعیان المدنیة واألھداف العسكریة

ثل حظروُتشتق منھ قواعد محدَّدة ترمي إلى حمایة المدنیین، م.ركنًا أساسیًا للقانون الدولي اإلنساني
الھجمات المتعمدة أو المباشرة ضد المدنیین واألعیان المدنیة، وحظر الھجمات العشوائیة، وحظر استخدام

 العدائیة والرامیة إلى تجنیب المدنیینالعملیات، وغیرھا من القواعد التي تحكم سیر"الدروع البشریة"
اإلنساني أیضًا أخذ الرھائن سواء كانوا مدنیینویحظر القانون الدولي.العملیاتواألعیان المدنیة آثار تلك

 . العدائیةالعملیات كفوا عن المشاركة فيًاأو أشخاص
 

ال توجد سوى قیمة مضافة ضئیلة لوصفومتى تم بلوغ عتبة النزاع المسلح، فمن الممكن المحاجاة بأنھ
ن ھذه األعمال تشكل بالفعلإحیث"إرھابیة"ان المدنیة بأنھاأغلب أعمال العنف ضد المدنیین أو األعی

وبوسع الدول بموجب قواعد االختصاص القائمة في.جرائم حرب بموجب القانون الدولي اإلنساني
القانون الدولي أن تالحق جنائیًا األفراد المشتبھ في ارتكابھم جرائم حرب؛ وتتعین مالحقة ھؤالء األفراد

ا اتفاقیات جنیف والبروتوكول اإلضافي األول، بما في ذلكجنائیًا في حالة االنتھاكات الجسیمة كما تعّرفھ
 .الوالیة القضائیة العالمیةبموجب مبدأ

 
ضد األشخاص"أعمال اإلرھاب"و"تدابیر اإلرھاب"ویحظر القانون الدولي اإلنساني تحدیدًا أیضًا

تحظر"على أنھ)٣٣المادة(ھكذا تنص اتفاقیة جنیف الرابعة.الواقعین في قبضة أحد أطراف النزاع
، على حین أن البروتوكول اإلضافي الثاني"العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التھدید أو اإلرھاب

ضد األشخاص الذین ال یشاركون أو الذین یكفون عن"أعمال اإلرھاب"یحظر))د) (٢ (٤المادة(
ھ على ھذه األشكال من الحظر یشیر إلى أنوالسیاق الذي یتم النص داخل. العدائیةالعملیاتالمشاركة في

الھدف الرئیسي ھو التأكید على مبدأ قانوني عام، أال وھو المبدأ القائل بأن المسؤولیة الجنائیة فردیة وأنھ
ال یجوز تعریض األفراد أو السكان المدنیین ككل للعقوبات الجماعیة، والتي تعد بداھة تدبیرًا من شأنھ أن

 .یفضي إلى اإلرھاب
 

 العدائیة، یحظر أیضًا كال البروتوكولین اإلضافیین إلى اتفاقیاتالعملیاتوفي األقسام التي تتناول سیر
من البروتوكول)٢ (٥١وتنص المادة.جنیف األعمال الرامیة إلى بث الذعر بین السكان المدنیین

 :يمن البروتوكول اإلضافي الثاني على ما یل)٢ (١٣اإلضافي األول والمادة
 

وتحظر. للھجومال یجوز أن یكون السكان المدنیون بوصفھم ھذا وال األشخاص المدنیون محًال"
 ." بث الذعر بین السكان المدنیینى إلأعمال العنف أو التھدید بھ الرامیة أساسًا

 
یدةوالغرض الرئیسي من ھذه األحكام ھو إعادة التأكید على حظر األعمال التي ال تحقق میزة عسكریة أك

وعلى حین أنھ حتى  الھجوم المشروع الموجھ ضد.المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة
ھدف عسكري من شأنھ على األرجح أن ینشر الذعر بین المدنیین، فإن ھذه القواعد تحظر الھجمات

مناطق الحضریة ـالمصممة خصیصًا إلرھاب المدنیین ـ مثل حمالت قصف المدنیین أو قنصھم في ال
 .والتي ال یمكن تبریرھا بواسطة المیزة العسكریة المتوقعة

 
إن الحظر الصریح ألعمال اإلرھاب ضد األشخاص الواقعین في قبضة الخصم، عالوة على حظر مثل

 العدائیة ـ فضًال عن األحكام األساسیة األخرى المذكورة أعاله ـ تدللالعملیاتھذه األعمال خالل سیر
أن القانون الدولي اإلنساني یحمي المدنیین واألعیان المدنیة إزاء ھذه األنواع من الھجمات حینما یتمعلى

ومن ثم فإن المشكلة في النزاعات المسلحة الراھنة ال تتمثل في غیاب.ارتكابھا في ظل النزاع المسلح
 .القواعد، بل في عدم احترامھا



30IC/07/8.48

لى القانون الدولي اإلنساني في میل الدول إلى وصف جمیعویتمثل أحد التحدیات المطروحة مؤخرًا ع
أعمال القتال التي تقوم بھا الجماعات المسلحة المنظمة خالل النزاعات المسلحة، وال سیما غیر الدولیة

ورغم أنھ من المتفق علیھ بوجھ عام أن أطراف النزاع المسلح الدولي، في ظل".إرھابیة"منھا، بأنھا
 اإلنساني، قد تھاجم على نحو مشروع األھداف العسكریة لبعضھا بعضًا، فقد أظھرتالقانون الدولي

ھكذا فإن.الدول عزوفًا أكبر كثیرًا عن االعتراف بأن المبدأ ذاتھ ینطبق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
فھالدول المنخرطة في نزاعات مسلحة غیر دولیة دأبت على نحو متزاید على وصف أي عمل یقتر

حتى لو لم یكن مثل ھذا العمل غیر مشروع بموجب القانون"إرھابي"متمردون داخلیون بأنھ عمل
وما یتم إغفالھ ھنا ھو أن).كالھجمات ضد أفراد عسكریین أو منشآت عسكریة مثًال(الدولي اإلنساني

القانونقیامب یتمثل فيفارقًا جوھریاً بین القانون الدولي اإلنساني والنظام القانوني المتعلق باإلرھا
.ن بعض أعمال العنف ـ ضد األھداف العسكریة ـ لیست محظورةأالدولي اإلنساني على الفرضیة القائلة ب

 ٢.، بحكم التعریف، محظور وُمجرَّم"إرھابي"غیر أن أي عمل
 

اب بحیث الویتعین أن ُتؤخذ في الحسبان الحاجة إلى التمییز بین أعمال الحرب المشروعة وأعمال اإلرھ
ویكتسب ذلك أھمیة خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي.یتم دمج ھذین النظامین القانونیین

تظل فیھا جمیع أعمال العنف التي تقوم بھا مجموعات مسلحة منظمة خاضعة على أي حال للمالحقة
أن یقلل دوافع المجموعات"ھابیةإر"ومن شأن النزوع إلى وصفھا إضافة إلى ذلك بأنھا.الجنائیة الوطنیة

المسلحة الحترام القانون الدولي اإلنساني، كما أنھ قد یمثل أیضًا عقبة أمام عملیة سیاسیة الحقة محتملة
 .لتسویة النزاع

 
 التوصیف القانوني

 وعلى٣.موضوعًا آخر مثیرًا لجدل كبیر"الحرب على اإلرھاب"كان التوصیف القانوني لما یسمى كثیرًا
حین أن المصطلح صار جزءًا من اللغة الیومیة في بعض البلدان، فإن المرء یحتاج أن یفحص، على
ضوء القانون الدولي اإلنساني، مسألة ما إذا كان ذلك المصطلح مجرد أداة خطابیة أم أنھ یشیر إلى نزاع

بنى اللجنة الدولیة الرأي القائلواستنادًا إلى تحلیل الوقائع المتوافرة، ال تت.مسلح عالمي بالمعنى القانوني
بأن ثمة حربًا عالمیة یجري شنھا، وتتبع المنظمة نھجًا یقوم على بحث كل حالة على حدًا فیما یتعلق

الحرب على"بالتوصیف القانوني لحاالت العنف التي تشیر إلیھا اللغة الشائعة على أساس كونھا جزءًا من
غ العنف عتبة النزاع المسلح، سواء كان دولیًا أو غیر دولي، فإنوبعبارة بسیطة، فحیثما یبل".اإلرھاب

وحیثما ال یبلغ مستوى العنف تلك العتبة، تسري فروع أخرى من.القانون الدولي اإلنساني یصبح ساریًا
 .القانون

 
.دول، فإن النزاعات المسلحة الدولیة ھي تلك التي تشھد قتاًال بین ال١٩٤٩وفي ظل اتفاقیات جنیف لعام

 بین االئتالف الذي قادتھ الوالیات المتحدة ونظام طالبان في أفغانستان٢٠٠١ومن ثم فإن حرب عام
 .تعد مثاًال للنزاع المسلح الدولي")الحرب على اإلرھاب"والتي تم شنھا كجزء من(
 

  
لت دون إتمام المفاوضات حول مشروع اتفاقیة األمم المتحدة بشأن اإلرھابكما ُذكر من قبل، فإن إحدى القضایا الرئیسیة التي حا 2

وعلى حین یوجد.الدولي ھي مسألة ما إذا كان ینبغي استبعاد األعمال المرتكبة داخل النزاعات المسلحة من نطاق االتفاقیة وكیفیة ذلك
نزاعات المسلحة الدولیة لن تشملھا االتفاقیة، فإن المسألة موضعاتفاق عام على أن األعمال التي تقترفھا القوات المسلحة للدول في ال

ولألسباب المذكورة أعاله، تعتقد.النزاع ھي ما إذا كان ینبغي استبعاد األعمال المقترفة من ِقبل المجموعات المسلحة من غیر الدول
حینما تقترفھا مجموعات"إرھابیة"ن الدولي اإلنساني بأنھااللجنة الدولیة أن االتفاقیة ال یجب أن تعّرف األعمال المباحة بموجب القانو

وكما تم إبرازه من قبل، فإن جمیع أعمال العنف المقترفة من ِقبل المجموعات.مسلحة منظمة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
 .المسلحة المنظَّمة تخضع للمعاقبة علیھا بالفعل بموجب القوانین الوطنیة

، لكن ھذا التوصیف ال"القاعدة وطالبان والقوات المتصلة بھماتنظیم"تقتصر على"الحرب العالمیة على اإلرھاب"ن قیل مؤخرًا إ3
 .یغیر الفرضیات األساسیة لھذا النھج
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لحة من غیر الدولإن القانون الدولي اإلنساني ال یتصور نزاعًا مسلحًا دولیًا بین الدول والمجموعات المس
 التي یتمتع بھا أفرادالمزایالسبب بسیط ھو أن الدول لم تكن أبدًا راغبة في أن تكفل للمجموعات المسلحة

والقول بأن حربًا دولیة عالمیة ُتشن ضد مجموعات مثل القاعدة من شأنھ أن یعني،.الجیوش النظامیة
 المجموعات یتمتعون بنفس حقوق وواجبات أعضاءبموجب قانون الحرب، أنھ ینبغي اعتبار أن أتباع ھذه

 بالفعل أنھ ما من دولة كانت مستعدة للنظر في١٩٤٩ وقد كان واضحًا في عام٤.القوات المسلحة النظامیة
إعفاء أعضاء المجموعات المسلحة من غیر الدول من المالحقة الجنائیة بموجب القانون الوطني على

جب القانون الدولي ـ وھذا ھو جوھر الوضع القانوني للمقاتل وأسیرأعمال الحرب غیر المحظورة بمو
إن كّتاب اتفاقیات جنیف، التي تمنح الوضع القانوني ألسیر الحرب في ظل شروط محدَّدة.الحرب

بصرامة، كانوا على وعي كامل بالحقائق السیاسیة والعملیة للنزاعات المسلحة الدولیة وصاغوا أحكام
 . لذلكالمعاھدات وفقًا

 
أن یتخذ شكل النزاع المسلح غیر الدولي، مثل ذلك النزاع"الحرب على اإلرھاب"ویمكن أیضًا لما یسمى

الجاري حالیًا في أفغانستان بین الحكومة األفغانیة المدعومة من ِقبل ائتالف من الدول ومجموعات مسلحة
ر دولي، وإن كان لھ مكوِّن دولي على ھیئةویعد ھذا النزاع غی.مختلفة تتمثل في بقایا طالبان والقاعدة

تواجد عسكري أجنبي في أحد طرفیھ، ألنھ ُیشن بموافقة ودعم السلطات المحلیة على كال الجانبین وال
 العدائیة المتواصلة في أفغانستان تحكمھا القواعدالعملیاتوبالتالي فإن.یتضمن دولتین متعارضتین

یر الدولیة الواردة في القانون الدولي اإلنساني بشقیھ القائم علىالمنطبقة على النزاعات المسلحة غ
ومن شأن نفس المجموعة من القواعد أن تنطبق في الظروف المماثلة حیثما بلغ.المعاھدات والعرفي

الوضع في(العنف مستوى النزاع المسلح وحیثما كان طرف مسلح من غیر الدول طرفًا في نزاع مسلح
 ). المثالالصومال على سبیل

 
إن السؤال الذي یظل قائماً یتمثل في معرفة ما إذا كانت جمیع أعمال اإلرھاب الجاریة في مختلف أنحاء

تشّكل جزءًا من)خارج حاالت النزاع المسلح مثل تلك القائمة في أفغانستان أو العراق أو الصومال(العالم
ل یمكن القول بأن التفجیرات في غالسغو ولندنوبعبارة أخرى، ھ.نفس النزاع المسلح بالمعنى القانوني

ومدرید وبالي والدار البیضاء یمكن نسبتھا إلى طرف واحد متماثل في نزاع مسلح بالمعنى المفھوم
بموجب القانون الدولي اإلنساني؟ وھل یمكن أیضًا الزعم بأن مستوى العنف الجاري في كٍل من ھذه

 . وبشأن كال السؤالین، تبدو اإلجابة الصحیحة بالنفياألماكن قد بلغ مستوى النزاع المسلح؟
 

 العدائیةالعملیاتعالوة على ذلك، فمن الواضح أن سلطات الدول المعنیة لم تطبق القواعد المتعلقة بسیر
عند التعامل مع األشخاص المشتبھ في قیامھم بتخطیط أعمال اإلرھاب أو تنفیذھا، وھو ما كان بوسعھا

وكان من شأن قواعد القانون الدولي اإلنساني أن یسمح لتلك. نموذج النزاع المسلحعملھ إذا ما طبقت
للمدنیین"األضرار التبعیة"الدول باستھداف المشتبھ بھم مباشرة، بل وحتى التسبب في ما یطلق علیھ

فرطةواألعیان المدنیة الواقعة على مقربة من العملیات طالما أن األضرار المدنیة العرضیة لیست م
لكن السلطات طبقت عوضًا عن ذلك القواعد المتعلقة بإعمال.بالمقارنة بالمیزة العسكریة المتوقعة

القانون، وحاولت إلقاء القبض على المشتبھ بھم بغرض محاكمتھم الحقًا واھتمت خالل قیامھا بذلك بإخالء
 .لمجاورةاألبنیة المدنیة من أجل تجنب أي أضرار لألشخاص والمباني واألعیان ا

 
كل حالة من حاالت العنف المسلح المنظم یتعین فحصھا داخل السیاق المحدَّد الذي تجريوالخالصة أن

.داخلھ ویجب أن توّصف قانونًا بأنھا نزاع مسلح أو بأنھا لیست كذلك على أساس الظروف الوقائعیة
 وینبغي.ر العملیة أو القانونیةوقد تم تصمیم قانون الحرب لحاالت النزاع المسلح، سواء من وجھة النظ

أن یتذكر المرء دومًا أن قواعد القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بما یشكل قتًال مشروعًا أو باالحتجاز في

  
 .من البروتوكول اإلضافي األول ویخضع لشروط محددة، أي وجود حرب تحرر وطني)٤(١یرد االستثناء الوحید في المادة 4
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ظل النزاعات المسلحة الدولیة مثًال تتیح قدرًا أكبر من المرونة مقارنة بالقواعد المنطبقة في النزاعات
وبعبارة أخرى، فإن تطبیق.روع قانونیة أخرى مثل قانون حقوق اإلنسانغیر المسلحة التي تحكمھا ف

القانون الدولي اإلنساني على الحاالت التي ال ترقى إلى الحرب یعد من الناحیة العملیة أمرًا خطیرًا وغیر
 .غیر أن ذلك ال یحظى دومًا بالتقدیر الكامل.ضروري على السواء

 
 الوضع القانوني لألشخاص

للجنة الدولیة أیضًا نھجًا یقوم على بحث كل حالة على حدًا واالستناد إلى الوقائع المتوافرة في تحدیدتعتمد ا
الحرب العالمیة"النظام القانوني الذي یحكم وضع وحقوق األشخاص المحتجزین ألسباب تتعلق بما یسمى

ھدات القانون الدوليفإذا احُتجز شخص ألسباب تتعلق بنزاع مسلح دولي، فإن معا".على اإلرھاب
وإذا ما احُتجز شخص ألسباب تتعلق بنزاع مسلح غیر دولي،.اإلنساني ذات الصلة تسري سریانًا كامًال

فإن الحرمان من الحریة یكون محكوماً بالمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع وسائر
نون األخرى مثل قانون حقوق اإلنسان والقانونالمعاھدات المنطبقة والقانون الدولي العرفي وفروع القا

 .وإذا ما احُتجز شخص خارج النزاع المسلح، فإن فروع القانون األخرى تلك تنطبق وحدھا.الوطني
 

وأسیر(وفي ھذا السیاق، یجدر أن نكّرر القول بأن القانون الدولي اإلنساني یكفل الوضع القانوني للمقاتل
والسمة األساسیة لھذا الوضع ھو أنھ.في النزاعات المسلحة الدولیة فقطلحةألعضاء القوات المس)الحرب

 العدائیة ویمنحھم الحصانة إزاء المالحقةالعملیاتیعطي المقاتلین الحق في المشاركة المباشرة في
الجنائیة على األعمال الجاریة وفقًا للقانون الدولي اإلنساني، مثل الھجمات المشروعة ضد األھداف

وفي حالة وقوعھم في األسر، یصبح المقاتلون أسرى حرب، وبھذه الصفة ال یمكن محاكمتھم.لعسكریةا
والالزمة المصاحبة لذلك ھي أن المقاتلین الواقعین في. العدائیةالعملیاتأو مالحقتھم على مشاركتھم في

غیر أن المقاتلین.یة الفعلیة العدائالعملیاتاألسر یمكن اعتقالھم دون أي إجراءات بعینھا، حتى انتھاء
المأسورین یمكن أن یالحقوا جنائیًا على جرائم الحرب أو غیرھا من األعمال الجنائیة المقترفة قبل أو

وفي حالة المالحقة الجنائیة، تنص اتفاقیة جنیف الثالثة على أنھ ال یجوز أن ُیحكم على.أثناء االعتقال
ونفس اإلجراءات المنصوص علیھا ألفراد القوات المسلحةأسرى الحرب سوى بواسطة نفس المحاكم

ومما ال یحظى بالفھم دومًا أنھ یجوز للدولة الحاجزة أن تواصل احتجاز أسرى الحرب.للدولة الحاجزة
وفي حالة الشك حول. العدائیة الفعلیةالعملیاتالذین تمت تبرئتھم عبر اإلجراءات الجنائیة إلى حین انتھاء

 .وني للمحارب الواقع في قبضة الخصم، فإنھ یتعین أن تحدِّد محكمة مختصة ھذا الوضعالوضع القان
 

ویعد ھذا".المقاتلین غیر الشرعیین"وال تتضمن معاھدات القانون الدولي اإلنساني إشارة صریحة إلى
نزاع مسلحفي العدائیةالعملیاتاللقب وصفًا وجیزًا لألشخاص ـ المدنیین ـ الذین شاركوا مباشرة في

 دون أن یكونوا من أفراد القوات المسلحة كما یعّرفھم القانون الدولي اإلنساني والذین وقعوا فيدولي
وبموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة، یتمتع.قبضة الخصم

". العدائیةالعملیاتل وقت مشاركتھم فيإال إذا شاركوا مباشرة وخال"المدنیون بالحصانة إزاء الھجمات
ومما ال نزاع بشأنھ أنھ إلى جانب فقدانھم للحصانة إزاء التعرض للھجوم خالل الوقت الذي یشاركون فیھ

 العدائیة، یجوز أیضًا مالحقة المدنیین ـ خالفًا للعسكریین ـ جنائیًا بموجب القانونالعملیاتمباشرة في
المقاتلین المتمثلة"میزة"وبتعبیر آخر، فإنھم ال یتمتعون بـ. العدائیةالعملیات الوطني لمجرد مشاركتھم في

المحاربین من غیر"في عدم جواز مالحقتھم على حمل السالح، ومن ثم فإنھ یشار إلیھم أحیانًا بعبارة
 ".المقاتلین غیر الشرعیین"أو"ایاذوي المز

 
 في نزاع مسلح دولي العدائیةالعملیاتوا مباشرة فيوفیما یتعلق بوضع وحقوق المدنیین الذین شارك

وفقًا للمدرسة األولى، فإن.ووقعوا في قبضة الخصم، فإن ھناك باألساس اثنتین من مدارس التفكیر
ال تشملھم سوى القواعد الواردة في المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات"المزایاالمحاربین من غیر ذوي"

 من البروتوكول اإلضافي األول، سواء تم تطبیقھا كقانون معاھدات٧٥في المادة)مارب(جنیف األربع و
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 فإن المدنیین الذین شاركوا مباشرة٥ووفقًا للرأي اآلخر، الذي تشاطره اللجنة الدولیة،.أو كقانون عرفي
لونظ ی٦،)٤المادة ( العدائیة، والذین یلبون معاییر الجنسیة الواردة في اتفاقیة جنیف الرابعةالعملیاتفي

أما أولئك الذین ال یلبون معاییر الجنسیة فإنھم یحظون.أشخاصاً محمیین بالمعنى الوارد في ھذه االتفاقیة
 من البروتوكول٧٥على األقل بحمایة أحكام المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع والمادة

 .عاھدات أو كقانون عرفياإلضافي األول، سواء تم تطبیقھا كقانون م
 

ھكذا، فإنھ ال توجد فئة من األشخاص المتأثرین بالنزاع المسلح أو المنخرطین فیھ خارج نطاق أي حمایة
بین اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعة، أي أنھ"فجوة"وبالمثل فإنھ ال توجد.من ِقبل القانون الدولي اإلنساني

الذین یلبون معاییر"المزایاالمحاربون من غیر ذوي"درج فیھال یوجد وضع قانوني وسط یمكن أن ین
 .الجنسیة

 
 العدائیة وكیف یمكن تعریفالعملیاتفي"مباشرة"والسؤال البدیھي الذي یثار ھو ماذا یشكل مشاركة

وكما ھو"). العدائیةالعملیاتخالل وقت مشاركتھم في: "فالصیاغة تقول(البعد الزمني لھذه المشاركة
 منذ عاملقضیةاذهھ على توضیحعملت اللجنة الدولیة فقدمن التقریر،)٢(روح في الفصل الرابعمش

٢٠٠٣. 
 

 العدائیة یمكن اعتقالھم من ِقبل الخصم إذا كان ذلكالعملیاتإن األشخاص الذین شاركوا مباشرة في
، یحق للشخص المحمي الذيوفي ظل اتفاقیة جنیف الرابعة. ألمن الدولة الحاجزةة مطلقبصورةضروریًا

.تم اعتقالھ أن یعاد النظر في قرار احتجازه دون تأخیر وأن تتم مراجعة ھذا القرار تلقائیًا كل ستة أشھر
عض الحقوق والمزایا الواردةبوأثناء اعتقالھ، یمكن اعتبار أن مثل ھذا الشخص قد حرم من االنتفاع من

 من ھذه٥رستھ إیاھا إضرار بأمن الدولة، كما یرد في المادةفي اتفاقیة جنیف الرابعة إذا كان في مما
 . شریطة احترام الضمانات الواردة في قانون المعاھدات وفي القانون الدولي العرفي،االتفاقیة

 
وبموجب اتفاقیة جنیف الرابعة، یجب اإلفراج عن األشخاص المعتقلین بأسرع ما یمكن بعد انتھاء

نزاع المسلح الدولي الذي ألقي علیھم القبض خاللھ، أو في وقت أبكر، ما لم یكونوا العدائیة في الالعملیات
ویعني ذلك أنھ ال یمكن، بعد انتھاء نزاع مسلح.عرضة إلجراءات جنائیة وما لم یدانوا بمخالفة جنائیة

ن إلجراءاتدولي، اعتبار اتفاقیة جنیف الرابعة إطارًا قانونیًا صالحًا الحتجاز األشخاص غیر الخاضعی
 .جنائیة

 
 العملیاتوالخالصة أنھ یصعب رؤیة التدابیر التي یمكن تطبیقھا على األشخاص الذین شاركوا مباشرة في

االعتقال إذا كانت األسباب األمنیة تقتضیھ؛)ب(فقدان الحصانة إزاء الھجمات؛)أ: (العدائیة، فیما عدا
التھم الجنائیة، وذلك دون تعریضھم)د(خالل االعتقال؛إمكانیة الحرمان من بعض الحقوق والمزایا)ج(

لخطر االنتھاكات الجسیمة لحقوقھم في الحیاة والسالمة البدنیة والكرامة الشخصیة بموجب القانون الدولي

  
من البروتوكول اإلضافي األول ـ على األقل بالنسبة للدول األطراف في ھذه)٣ (٤٥ إقرار ضمني بھذا التفسیر في المادةثمة 5

 العدائیة وال یستأھل وضع أسیر الحرب وال یتمتع بمعاملة أفضل وفقا ألحكام االتفاقیةالعملیاتیحق لكل شخص شارك في: "المعاھدة
 )".توكولوالبر(من ھذا اللحق)٧٥(ایة المنصوص علیھا في المادةالرابعة أن یستفید من الحم

 : من اتفاقیة جنیف الرابعة٤ وفقًا للمادة6
األشخاص الذین تحمیھم االتفاقیة ھم أولئك الذین یجدون أنفسھم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قیام نزاع أو احتالل، تحت"

." أو دولة احتالل لیسوا من رعایاھاسلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه
أما رعایا الدولة المحایدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعایا الدولة.ال تحمي االتفاقیة رعایا الدولة غیر المرتبطة بھا"

 في الدولة التي یقعون تحتادیًا ع دبلوماسیًا محمیین ما دامت الدولة التي ینتمون إلیھا ممثلة تمثیًالالمحاربة فإنھم ال یعتبرون أشخاصًا
 ."سلطتھا

 



30IC/07/8.412

التعذیب والمعاملة القاسیةاإلنساني، من خالل إجراءات مثل محاوالت تخفیف الحظر المطلق على
 . اللجنة الدولیة مثل ھذه المحاوالتوتعارض.إنسانیةوالال

 
 العدائیة، والوضعالعملیات، الذي یتضمن الحق في المشاركة مباشرة فيالوضع القانوني للمقاتلإن

والمدنیون الذین یشاركون مباشرة.النزاعات المسلحة غیر الدولیةالقانوني ألسیر الحرب، ال یوجدان في
النزاعات یكونون عرضة، طالما استمروا في القیام بذلك، للقواعد نفسھا العدائیة في مثل ھذهالعملیاتفي

وترمي أیضًا.بشأن فقدان الحمایة إزاء الھجمات المباشرة التي تسري خالل النزاعات المسلحة الدولیة
المشاركة المباشرة في" التي أشیر إلیھا أعاله إلى توضیح معنى مفھوم بین الخبراءعملیة التداول

وعند إلقاء القبض علیھم، ال یتمتع المدنیون.في سیاق النزاعات المسلحة غیر الدولیة" العدائیةیاتالعمل
المحتجزون في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، من الناحیة القانونیة، بوضع أسرى الحرب ویمكن

فوھا خالل النزاع، بمامالحقتھم من ِقبل الدولة الحاجزة بموجب القانون الوطني على أیة أعمال عنف اقتر
ویحكم القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان والقانون الوطني حقوقھم.في ذلك بالطبع جرائم الحرب
 .ومعاملتھم خالل فترة االحتجاز

 
ویجب التأكید على أنھ ال یجوز تعریض أي شخص، بغض النظر عن وضعھ القانوني، لألعمال التي

ساني، من قبیل القتل أو االعتداء على الحیاة والسالمة البدنیة أو التعذیب أویحظرھا القانون الدولي اإلن
وبھذا.المعاملة القاسیة أو الال إنسانیة أو انتھاك الكرامة الشخصیة أو حرمانھ من حقھ في المحاكمة العادلة

 اإلنساني، ومن الخطأیحظون أیضًا بالحمایة الكاملة للقانون الدولي"المقاتلین غیر الشرعیین"المعنى فإن
ویتمثل أحد أغراض.اإلیحاء بأنھم ال یتمتعون سوى بحد أدنى من الحقوق أو أنھم بال حقوق على اإلطالق

قانون الحرب في حمایة حیاة وصحة وكرامة جمیع األشخاص المنخرطین في النزاع المسلح أو المتأثرین
على شخص یكفي لحرمانھ)أو غیرھا" (رعيالمقاتل غیر الش"ومن غیر المتصور أن إطالق صفة.بھ

 .أو حرمانھا من الحقوق المكفولة لجمیع األفراد بموجب القانون
 

وال ینبغي النظر إلى المالحظات السابقة بشأن العالقة بین القانون الدولي اإلنساني واإلرھاب على أنھا
ین النظامین القانونیین ـ القانون الدوليتعني أنھ لیس ثمة مجال أو حاجة للمزید من التفكیر بشأن التفاعل ب

والواقع، كما سیتم التدلیل على.اإلنساني والنظام القانوني الحاكم لإلرھاب ـ أو لتوضیح القانون أو تطویره
انظر الفصل(ذلك في النقاش بشأن المبادئ والضمانات اإلجرائیة المتعلقة باالعتقال أو االحتجاز اإلداري

، أن اللجنة الدولیة قد عكفت على العمل حول سبل التعامل مع تحدیات قانونیة محددة)١الثالث والملحق
مكافحة اإلرھاب تقتضي اتخاذ تدابیر مختلفة ـ فيولكن ما نطرحھ ھو أن.تطرحھا أیضًا أعمال اإلرھاب

مل الطیف الكاملمیادین التحقیقات والدبلوماسیة والمالیة واالقتصاد والقانون والتعلیم وما إلى ذلك ـ تش
الممتد من زمن السلم إلى النزاع المسلح، وأن القانون الدولي اإلنساني ال یمكن أن یكون األداة القانونیة

 .الوحیدة التي ُیعتمد علیھا في مثل ھذا المسعى المعقد
 

لنزاعوعلى مدار تاریخھ، أثبت القانون الدولي اإلنساني قدرتھ على التكیف مع األنواع الجدیدة من ا
واللجنة الدولیة على أھبة االستعداد لمساعدة الدول وغیرھا من األطراف الراغبة في توضیح أو.المسلح

تطویر القواعد الحاكمة للنزاع المسلح إذا ما اعُتبر أن ثمة نقصًا في ھذه القواعد ـ ولیس في اإلرادة
بة للجنة الدولیة وغیرھا آنذاك ھو ضمانوسیكون التحدي األكبر بالنس.السیاسیة لتطبیق القواعد القائمة
أن تحافظ على المعاییر الراھنة للحمایة المكفولة في القانونمن شأنھاأن أي توضیحات أو تطویرات

وتعي اللجنة الدولیة جیدًا التحدي الكبیر الذي تواجھھ الدول.الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني
اتقھا والمتمثل في حمایة مواطنیھا ضد أعمال العنف العشوائیة والرامیة إلىبشأن الواجب الواقع على ع

ومع ذلك، فإن اللجنة لدولیة مقتنعة بأن أیة خطوات تتخذ ـ بما في ذلك.بث الذعر بین السكان المدنیین
ى وجھمقیدة بإطار قانوني مالئم، یحافظ علالجھود الرامیة إلى توضیح أو تطویر القانون ـ یجب أن تظل

 .الخصوص على احترام الكرامة اإلنسانیة والضمانات األساسیة التي تحق لكل فرد
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 المبادئ والضمانات اإلجرائیة المتعلقة باالعتقال واالحتجاز اإلداري ثالثًا
في ظل اتفاقیة جنیف الرابعة، یعد االعتقال أقصى تدبیر للسیطرة یجوز اتخاذه ضد الشخص المحمي من

وتنص االتفاقیة على أن االعتقال، وھو شكل من الحرمان من.أطراف النزاع المسلح الدوليقبل أحد
 ذلك أو إذا اقتضى)٧٨المادة(فقط"قھریة أمنیة ألسباب"الحریة دون توجیھ تھم جنائیة، یمكن فرضھ

ألسباب التيویجب أن ینتھي االعتقال بمجرد زوال ا).٤٢المادة(الحاجزة الدولة أمن "مطلقة بصورة"
وتنص االتفاقیة أیضًا على قواعد إجرائیة. الفعلیةالعملیات العدائیةاقتضتھ، أو على األكثر عند انتھاء

أساسیة لكفالة عدم قیام الدول بإساءة استخدام السلطة التقدیریة الواسعة التي تمارسھا عند تقریر ماھیة
 إلى حد كبیر من وجھةةأولی االعتراف بأن ھذه القواعدبید أنھ یتعین.األعمال التي تشكل تھدیدًا ألمنھا

كما أن ممارسات الدول مؤخرًا ـ مثل االعتقاالت التي تقوم بھا الدول المشاركة في.نظر حمایة الفرد
ائتالفات متعددة األطراف ـ قد اتسمت بالتفاوت في تفسیر وتنفیذ القواعد ذات الصلة، وھو ما أثار القلق

 .البالغ
 

رس االعتقال أیضًا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وھو مذكور صراحة في البروتوكولویما
.اإلضافي الثاني، الذي یبلور بتفصیل أكبر األحكام الواردة في المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف

.تطبیق في حاالت االعتقالبید أن أحكام المعاھدات ال توفر المزید من اإلرشاد بشأن اإلجراءات الواجبة ال
وُیرتأى أن ھذه الفجوة یتعین سدھا بالرجوع إلى قانون حقوق اإلنسان المنطبق والقانون الوطني، حیث أن
قواعد القانون الدولي اإلنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة تشكل صمام أمان تستكملھ

 .أحكام ھذین الفرعین القانونیین
 

ن التحدي المتمثل في تفسیر األحكام القائمة للقانون الدولي اإلنساني بشأن االعتقال لیسومن ثم فإ
إطارأما ما طرح مشكلة مؤخرًا، وباألساس نتیجة لعملیات مكافحة اإلرھاب الجاریة خارج.بالجدید

ي انخراطھمالنزاع المسلح، فھو االحتجاز اإلداري، أي االحتجاز دون تھم جنائیة، لألشخاص المشتبھ ف
 وعلى حین أن القانون الدولي اإلنساني ال یحظر جمیع أشكال مثل.بدرجات متفاوتة في أعمال اإلرھاب

، فقد تم االحتجاج بأن)مثل احتجاز المھاجرین، في ظل ظروف معینة، بغرض طردھم(ھذا االحتجاز
ثمة قضیة منفصلة لكنھا ذاتو.االحتجاز اإلداري ألسباب تتعلق باألمن الوطني لیس ضمن ھذه األشكال

ید حق األشخاص فيیصلة تتمثل في مسألة ما إذا كانت حاالت االحتجاز اإلداري تقتضي من الدول تق
 .الحریة المنصوص علیھ في معاھدات حقوق اإلنسان ذات الصلة وتوقیت ذلك

 
ھ یتم اللجوء علىوقد أظھرت ممارسات الدول مؤخرًا بشأن صیاغة وتنفیذ تشریعات مكافحة اإلرھاب أن

غیر أن ھذه الممارسات كشفت أیضًا عن.نحو متزاید لالحتجاز اإلداري كأداة وقائیة في مكافحة اإلرھاب
كما.تفاوتات واسعة في تفسیر قانون حقوق اإلنسان فیما یتعلق بالحقوق اإلجرائیة لألشخاص المتأثرین

وبینما یبدو أن.یة االحتجاز اإلداري ألسباب أمنیةأنھ لیس ثمة اتفاق على الصعید الدولي بشأن مدى قانون
 .دوالً كثیرة ترى ذلك، فإن بعضًا من المنظمات غیر الحكومیة والخبراء یعارض ھذا النھج بقوة

 
وعالوة على االحتیاجات البدیھیة في مجال الحمایة ومن أجل كفالة االنسجام في حوارھا مع مختلف

المبادئ والضمانات اإلجرائیة"لدولیة بتطویر توجیھات مؤسسیة بعنوانالسلطات الحاجزة، قامت اللجنة ا
وترد ھذه".المتعلقة باالعتقال واالحتجاز اإلداري في النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنف

الملحق(الوثیقة، التي تعكس الموقف الرسمي للجنة الدولیة وترشد عملیاتھا حالیًا، كملحق لھذا التقریر
وتضع الوثیقة عددًا من المبادئ الواسعة والضمانات المحددة التي تعتقد اللجنة الدولیة أنھا ینبغي،).١

ویسھم التعلیق المصاحب في بیان.كحد أدنى، أن تحكم أي شكل لالحتجاز دون توجیھ تھم جنائیة
ت ـ التي ُتستمدالمصادر ـ قانون المعاھدات وأنواع أخرى من المصادر مثل السیاسات وأفضل الممارسا

ومن المھم التشدید على أن المبادئ والضمانات الواردة في التوجیھات توفر حدًا أدنى من.منھا المعاییر
 .المعاییر ینبغي بلورتھا على نحو أوفر في كل سیاق محدَّد للتطبیق
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الیاتالو(في أوھایو"Case Western Reserve"وقد نظمت اللجنة الدولیة باالشتراك مع جامعة
 اجتماعًا غیر رسمي للخبراء بشأن الضمانات اإلجرائیة التي٢٠٠٧سبتمبر/في أیلول)المتحدة األمریكیة

ینبغي تطبیقھا في حاالت االعتقال أو االحتجاز اإلداري، وربما كان ھذا االجتماع نقطة انطالق لنقاشات
 .الحقة أوسع مع الدول وغیرھا من األطراف الفاعلة

 
 

  العملیات العدائیةسیر رابعًا
وضع عدد من النزاعات المسلحة الراھنة واألخیرة المسائل المتعلقة بسیر العملیات العدائیة في موقع

وأثارت ھذه المسائل أیضًا اھتمامًا متزایدًا من قبل.متقدم على جدول أعمال النقاش القانوني والعسكري
 الكثیرة المتداولة في وسائل اإلعالم بشأن المدنیینالجمھور، ألسباب لیس أقلھا شأنًا الصور والروایات

وتقع في صمیم ھذا النقاش.القتلى أو الجرحى والممتلكات المدنیة المدمرة خالل العملیات العسكریة
وبالتالي فإن األقسام التالیة تركز على.ان المتمثلتان في االستھداف واختیار األسلحةتالقضیتان التوأم

 .قتالأسالیب ووسائل ال
 

 قضایا عامة، وال سیما الحرب غیر المتناظرة -١
، قدمت اللجنة الدولیة مسحًا شامًال٢٠٠٣في تقریرھا المرفوع للمؤتمر الدولي الثامن والعشرین عام

وقد أبرز التقریر التفاوتات في.للتحدیات الرئیسیة المطروحة على القانون المتعلق بسیر العملیات العدائیة
لقواعد، مثل تلك المتعلقة بتعریف الھدف العسكري ومبدأ التناسب واالحتیاطات المتخذة عندتفسیر بعض ا

 .وفي جانبھ األكبر، یظل ھذا التحلیل مالئمًا الیوم.الھجوم وضد آثار الھجوم
 

وألقت البحوث الجاریة تحضیرًا لدراسة اللجنة الدولیة بشأن القانون الدولي اإلنساني العرفي المنشورة
 مزیدًا من الضوء على القواعد المنطبقة على سیر العملیات العدائیة في النزاعات المسلحة٢٠٠٥معا

وقد أكدت الدراسة أن األحكام الرئیسیة للبروتوكول اإلضافي األول بشأن سیر.الدولیة وغیر الدولیة
كما وجدت الدراسة أن.العملیات العدائیة تعكس القانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولیة

ومن ثم فإن تطور القانون.الكثیر من ھذه األحكام تمثل قواعد عرفیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
 .أولیًاالعرفي قد سد إلى حد كبیر الفجوات القائمة في قانون المعاھدات، والذي یظل إلى حد كبیر

 
 ذات الصلة التي تناولتھا الدراسة بالنقاش تؤكد مجددًاولكن ینبغي مع ذلك اإلشارة إلى أن أغلب القواعد

ببساطة أحكام البروتوكول اإلضافي األول، ومن ثم فإنھا ال تجلي التفاوتات القائمة في تفسیر بعض
وال ینبغي أن یكون ذلك مفاجئًا إذ أن الغرض من.القواعد المتعلقة بسیر العملیات العدائیة وتطبیقھا

 من أجل تحدید مضمونopinio juris اعتقاد باإللزامارسات الدول وما لدیھا منالدراسة ھو بحث مم
ولم یتح االستعراض الواسع للممارسات التي تم جمعھا بشأن الموضوع مجاًال لصیاغة.القانون العرفي

 .قواعد عرفیة أكثر تفصیًال من األحكام ذات الصلة في قانون المعاھدات
 

تطبیق الملموس لقانون المعاھدات والقواعد العرفیة التي كان تقریر اللجنةالوجدیر بالذكر أیضًا أن
 قد أشار إلیھا بوصفھا تقتضي اإلجالء سوف یطرح على األرجح تحدیات أكبر في ظل٢٠٠٣الدولیة لعام

البیئة السائدة الیوم والمتسمة على نحو متزاید بالحرب غیر المتناظرة، على األخص بسبب االنخراط
.نامي للمجموعات المسلحة من غیر الدول، وبحرب المدنالمت
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 الحرب غیر المتناظرة
 والھدف٧.تتسم الحرب غیر المتناظرة بالتفاوت الكبیر بین القدرات العسكریة لألطراف المتحاربة

وكثیرًا ما یؤدي عدم.الرئیسي لمثل ھذه الحرب ھو إیجاد سبیل للتحایل على قوة الخصم العسكریة
ناظر إلى إكساب المواجھات العسكریة في عالم الیوم طابعًا أشد وحشیة ال یدع مكانًا كبیرًا لحكمالت

وعلى حین أن الحرب غیر المتناظرة قد یكون لھا أوجھ كثیرة، فإنھا تؤثر تحدیدًا على االمتثال.القانون
.حظر الغدرفي مبدأ التمییز ووالمتمثلة فيألبسط القواعد األساسیة المتعلقة بسیر العملیات العدائیة،

ویقتصر تركیز القسم التالي على التحدیات المتعلقة بھذا الوجھ ویتضمن ھذا القسم عددًا من اإلیضاحات
 .وھو ال یدعي الشمول

 
حینما یتعرض للھجوم طرف أضعف في القوة العسكریة والقدرة التكنولوجیة، فإنھ قد یسعى إلى تجنب

ونتیجة لذلك، قد یندفع ھذا الطرف نحو االنخراط في ممارسات.لمعقدة والحدیثةوسائل وأسالیب القتال ا
 واألھداف العسكریة٨یحظرھا القانون الدولي اإلنساني، مثل انتحال الوضع المحمي، أو خلط المقاتلین

زید بالإن مثل ھذه الممارسات ت.بالسكان المدنیین واألعیان المدنیة، أو استخدام المدنیین كدروع بشریة
بل إن استثارة الخسائر واألضرار المدنیة العرضیة.شك من خطر الخسائر واألضرار المدنیة العرضیة

وقد یكون الھدف النھائي ھنا ھو االستفادة من التأثیر السلبي.قد تكون ھدفًا متعمدًا للطرف محل الھجوم
صور للقتلى والجرحى"تولید"ل الفكرة فيوتتمث.الكبیر الذي تتركھ التغطیة اإلعالمیة لمثل ھذه الحوادث

 .المدنیین ومن ثم تقویض تأیید استمرار العمل العسكري للخصم
 

وقد تمیل الدول أو المجموعات المسلحة األضعف تكنولوجیًا إلى استغالل الوضع المحمي لبعض األعیان
إن أسالیب القتال مثل انتحال وضع.في شن الھجمات)مثل األماكن الدینیة أو الثقافیة أو الوحدات الطبیة(

المدنیین غیر المقاتلین وإجراء العملیات العسكریة من وسط حشد من المدنیین كثیرًا ما تكون بمثابة أعمال
ألن"األھداف الناعمة"وإضافة إلى ذلك، كثیرًا ما یمیل الطرف األضعف إلى توجیھ الھجمات إلى.غدر

تمعات الحدیثة، تؤدي إلى أكبر األضرار أو ألن ذلك الطرف عاجزمثل ھذه الھجمات، ال سیما في المج
وبالتالي یتم توجیھ العنف إلى المدنیین.عن ضرب األفراد العسكریین أو المنشآت العسكریة للعدو

كما أن اللجوء إلى أخذ الرھائن یعد أیضًا ظاھرة.واألعیان المدنیة، أحیانًا على ھیئة ھجمات انتحاریة
 .رًاأكثر انتشا

 
ویبدو مرجحًا.وتتعلق مخاطر عدم التناظر أیضًا بوسائل القتال التي ُیرجَّح أن تستخدمھا القوات األضعف

أو(أكثر فأكثر أن الدول أو المجموعات المسلحة العاجزة أمام األسلحة المعقدة سوف تسعى للحصول على
،")سیناریو القنبلة القذرة"على األخص(األسلحة الكیمیائیة أو البیولوجیة أو ربما حتى النوویة)صنع

 .والتي تعد وسائل الدفاع التقلیدیة عن السكان المدنیین واألعیان المدنیة إزاءھا غیر مواتیة
 

وقد یمیل الطرف المحارب المتفوق عسكریًا إلى تخفیف معاییر حمایة السكان المدنیین واألعیان المدنیة
وعلى سبیل المثال، ففي مواجھة.انون الدولي اإلنساني من طرف الخصمردًا على االنتھاكات المنتظمة للق

تخفي مقاتلي العدو وأھدافھ العسكریة على نحو ثابت بین السكان المدنیین واألعیان المدنیة، فإن المھاجم ـ
ویقبلالملتزم قانونًا بحظر الھجمات غیر المتناسبة ـ قد یعید النظر تدریجیًا في تقییمھ لمبدأ التناسب

وقد تتمثل نتیجة مرجحة أخرى في تفسیر أوسع لما.بالمزید من الخسائر واألضرار المدنیة العرضیة

  
وفي.، ولكن محاولة تعریف ھذا المصطلح تتخطى نطاق ھذا التقریر"للحرب غیر المتناظرة"یعج الفقھ بتعاریف كثیرة مختلفة 7

ومن المؤكد أن عدم.استخدامھ ھنا، یشیر المصطلح ببساطة إلى عالقة تتسم بعدم التساوي بین المتحاربین ـ ال سیما من حیث التسلح
 .التناظر لیس بالظاھرة الجدیدة، لكنھ یمثل سمة تشیع على نحو متزاید في النزاعات المعاصرة

ھنا بمعناه العام الذي یشیر إلى األشخاص الذین ال یحظون بالحمایة إزاء الھجوم المكفولة للمدنیین، لكن"المقاتل" ُیستخدم مفھوم8
ومن ثم فإنھ یشمل المدنیین الذین یشاركون مباشرة في. في الوضع القانوني للمقاتل أو أسیر الحربھذا المفھوم ال یتضمن الحق

 .العملیات العدائیة
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وربما یمیل الطرف األقوى عسكریًا). أدناه٢انظر القسم" (مشاركة مباشرة في العملیات العدائیة"یشكل
ذه التطورات أن تجعل السكان ومن شأن مثل ھ٩. تفسیر أوسع لمفھوم الھدف العسكرياعتمادأیضًا إلى

 .المدنیین ككل أكثر عرضة آلثار العملیات العدائیة
 

والخالصة أن أشكال عدم التوازن العسكري تحمل معھا حوافز للطرف األضعف لتعویض نقصھ عن
وفي مواجھة عدو یرفض بانتظام احترام.طریق تجاھل القواعد القائمة المتعلقة بسیر العملیات العدائیة

انون الدولي اإلنساني، فإن انطباعًا قد یتولد لدى أحد األطراف المتحاربة بأن المحظورات القانونیةالق
والخطر الحقیقي في مثل ھذا الوضع ھو أن تطبیق القانون الدولي اإلنساني.تعمل حصریًا لصالح الخصم

وھو ما سیفضي في النھایة")تأثیر الھبوط الحلزوني("سُینظر إلیھ باعتباره مضرًا بجمیع أطراف النزاع
 .إلى التجاھل الشامل للقانون الدولي اإلنساني ومن ثم تقویض مبادئھ األساسیة

 
 حرب المدن

ثمة تحدیات مماثلة بشأن تعریف الھدف العسكري وتفسیر مبدأ التناسب والتدابیر االحتیاطیة تنبع أیضًا من
:یة الجاریة في السیاقات الحضریة بالتعقید الخاص وتتسم العملیات العسكریة البر١٠.انتشار حرب المدن

فأولئك الذین یقاومون الھجوم ینتفعون بمواقع ال تحصى إلطالق النیران وقد یوجھون الضربات في أي
ومن شأن الخوف من الھجمات المفاجئة أن یحد من قدرة القوات المسلحة للمھاجم على.مكان وأي وقت

ھ العسكریة وحصر الخسائر واألضرار المدنیة العرضیة التي قد تنجمالتعرف على قوات العدو وأھداف
كما أن القصف المدفعي والجوي لألھداف العسكریة الواقعة في المدن یزداد تعقیدًا بفعل.عن عملیاتھ

 .قرب تلك األھداف من السكان المدنیین واألعیان المدنیة
 

ب غیر المتناظرة والحرب المدنیة ال یمكن مواجھتھوتعتقد اللجنة الدولیة أن التحدي الذي تطرحھ الحر
ففي مثل ھذه األوضاع، عادة ما ال یكون القصور في القواعد.بشكل عام عبر تطویر قانون المعاھدات

ذاتھا، وإنما في إرادة أطراف النزاع المسلح أو أحیانًا قدرة ھذه األطراف ـ ومعھا المجتمع الدولي ـ على
 وتقر اللجنة الدولیة بأن النزاعات المسلحة لعالم الیوم، وال. خالل القانون الجنائيإعمالھا، ال سیما من

ومن الضروري.سیما غیر المتناظرة منھا، تطرح تحدیات خطیرة للقواعد المستمدة من مبدأ التمییز
 الذینمقاومة تلك التھدیدات وبذل كل جھد ممكن إلبقاء وتعزیز القواعد الرامیة إلى حمایة المدنیین

من"الجدیدة"إن القواعد ذاتھا مالئمة لألنواع.یتحملون كثیرًا جدًا الوطأة العظمى للنزاعات المسلحة
والقیم.النزاعات والقتال مثلما كانت مالئمة للنزاعات وأشكال القتال التي كانت قائمة عند اعتمادھا

وعلى حین أنھ من.نھا، صالحة لكل زماناألساسیة التي تستند إلیھا ھذه القواعد، والتي تحتاج إلى صو
المتصور أن تحدث تطورات في القانون الدولي اإلنساني في مجاالت محددة، مثلما ھو الحال بشأن حظر
بعض األسلحة أو تقیید استعمالھا، فإنھ ال توجد في الوقت الراھن ضرورة لعملیة إعادة كتابة كبیرة

 .للمعاھدات القائمة
 

حاجة متواصلة لتقییم مدى فعالیة القواعد القائمة في حمایة المدنیین واألعیان المدنیة،ومع ذلك فإن ثمة
بید أن ذلك یجب أن یتم.وتحسین تنفیذ ھذه القواعد أو توضیح تفسیر مفاھیم محددة تستند إلیھا القواعد

 والرامي على وجھدون اإلخالل باإلطار وبالمبادئ التي یقوم علیھا القانون الدولي اإلنساني الحالي،
  

من"غیر العسكریة"ویثیر القلَق البالغ التكفیُر، غیر المقتصر بالضرورة على الحرب غیر المتناظرة، الداعي إلى مھاجمة األھداف 9
وعلى سبیل المثال، فمن أجل خفض الروح المعنویة للعدو أو تحویل السكان ضد.وبة للعملیات العسكریةأجل تحقیق اآلثار المرغ

الحكومة، قد یقّرر طرف متحارب أن یختار أھدافًا ال تعد ضروریة لبقاء السكان المدنیین مثل مرافق التسلیة أو الترفیھ، والمخازن أو
 . ذلك، وھي أھداف ال تطابق التعریف التقلیدي لألھداف العسكریةالمتاجر التي توزع السلع الطرفیة وما إلى

فإزاء عدم قدرتھم على الدفاع عن أنفسھم، كثیرًا ما سیسعى: ھناك صلة بین انتشار حرب المدن والحرب غیر المتناظرة10
فالقوات األضعف في:ین لیست تلقائیةومع ذلك فإن الصلة بین االثنت.المحاربون األضعف تكنولوجیًا إلى إیجاد مالذ في بیئة حضریة

حرب غیر متناظرة قد تسعى أیضًا للجوء إلى المواقع الجبلیة النائیة مثًال؛ كما أن حرب المدن تشیع على نحو متزاید في النزاعات
 .المسلحة المتناظرة
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ورغم بعض نواحي القصور في بعض القواعد التي تحكم سیر العملیات.التحدید إلى كفالة حمایة المدنیین
العدائیة، والتي ترتبط في غالبیتھا بالصیاغة غیر الدقیقة، فإن ھذه القواعد تظل تلعب دورًا مھمًا في الحد

قانون الدولي اإلنساني أن یدفع اإلنسانیة إلى الوراءومن شأن أي تآكل إضافي لل.من استخدام األسلحة
 .نحو زمن كان استخدام القوة المسلحة فیھ بال حدود تقریبًا

 
إن المائدة المستدیرة الثالثین التي نظمھا معھد آسر للقانون اإلنساني باالشتراك مع اللجنة الدولیة في سان

القانون المتعلق بسیر العملیات"أعادت قراءة " قد٢٠٠٧سبتمبر/ أیلول٨ إلى٦ریمو في الفترة من
وقد أفضى ھذا الموضوع، الذي تم اختیاره إحیاًء لذكرى مرور).٢انظر البرنامج في الملحق(العدائیة

ثالثین عامًا على البروتوكولین اإلضافیین األول والثاني التفاقیات جنیف، إلى مناقشات حول قانون
كما تم التركیز أیضًا على تحلیل.ت في القواعد الحاكمة لسیر العملیات العدائیةالمعاھدات القائم والتطورا

مستقبلي للقضایا التي یطرحھا تنفیذ القواعد ذات الصلة وإیجاد حلول محتملة لنواحي القصور المزعومة
 .التي قد تمثل مشكالت ألولئك المسؤولین عن تطبیق تلك القواعد عملیًا

 
 "المباشرة في العملیات العدائیةالمشاركة" مفھوم-٢

في ما یتعلق بسیر العملیات العدائیة، یمیز القانون الدولي اإلنساني في األساس بین فئتین من األشخاص
ھما تحدیداً أفراد القوات  المسلحة الذین یدیرون العملیات العدائیة باسم أطراف النزاع، والمدنیین الذین

ومع أن من.حمایتھم من األخطار الناجمة عن العملیات العسكریة وینبغي١١یفترض بأنھم مسالمون
الصحیح أن السكان المدنیین ساھموا دائمًا عبر التاریخ بدرجة أو بأخرى في جھود الحرب العامة، إال أن

وتشمل على سبیل المثال اإلنتاج أو التزوید.مثل ھذه األنشطة كانت تجري عادة بعیدُا عن ساحة القتال
ولم یكن یشترك،.حة والمعدات والطعام والمأوى فضًال عن الدعم اإلقتصادي واإلداري والسیاسيباألسل

 .في العادة، في السیر الفعلي للعملیات العسكریة إال أقلیة صغیرة من المدنیین
 

وحدث تحول متواصل في العملیات العسكریة التي انتقلت.أما العقود األخیرة فقد شھدت تغیرات جذریة
 ساحات القتال البعیدة إلى المراكز المأھولة بالسكان المدنیین كما زادت مشاركة المدنیین في أنشطةمن

على"إضفاء الطابع المدني"وحتى في اآلونة األخیرة  بدأ اتجاه نحو.أقرب صلة بسیر العملیات العدائیة
 الخاص فضًال عن موظفيالقوات المسلحة أي بمعنى إدخال أعداد كبیرة من المقاولین من القطاع

باإلضافة إلى ذلك.االستخبارات وموظفین مدنیین حكومیین آخرین في واقع النزاعات المسلحة الحدیثة
وفي النزاعات المسلحة المعاصرة ، بلغت العملیات العسكریة مستوى من التعقید غیر مسبوق بمشاركة

ضھا بعضًا بما في ذلك نظم األسلحة التي تّشغلمجموعة متنوعة من الموارد الفنیة والبشریة المرتبطة بع
 .عن بعد وشبكات الحواسیب ونظم االستطالع بالسواتل أو أنظمة التوجیھ

 
وفوق كل ذلك فإن تزاید عدم الوضوح في التمییز بین المھام المدنیة والعسكریة، واختالط المسلحین

تنوع التي یقوم بھا المدنیون في النزاعات المسلحةبالسكان المدنیین اآلمنین، والمھام واألنشطة الواسعة ال
المعاصرة، وتعقید أسالیب ووسائل القتال الحدیثة، أثارت ریبة والتباسًا حول كیفیة تنفیذ مبدأ التمییز في

وتتفاقم ھذه الصعوبات كلما اختلط المسلحون بالسكان المدنیین كما یحدث أثناء.سیر العملیات العدائیة
كفالحین أثناء النھار ویقاتلون أثناء"یات عسكریة سریة أو مموھة أو عندما یتصرف أشخاصالقیام بعمل

ونتیجة لذلك، من األرجح أن یقع مدنیون مسالمون ضحایا استھداف خاطئ أو غیر ضروري أو".اللیل
 خطرًاتعسفي في الوقت الذي یواجھ فیھ أفراد القوات المسلحة غیر القادرین على التعرف على خصومھم

متزایدًا للمھاجمة على ید أشخاص ال یمكن تمییزھم عن المدنیین اآلمنین ، بینما یفترض أنھم تلقوا تدریبًا
 .لحمایة المدنیین

 

  
 .دائیةُیستخدم ھذا المصطلح لإلشارة إلى المدنیین الذین ال یشلركون مباشرة في العملیات الع 11
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 مسائل قانونیة أساسیة
لقد أكد ھذا االتجاه على أھمیة التمییز لیس فقط بین المدنیین والقوات المسلحة وإنما أیضًا بین المدنیین

.والمدنیین الذین یشاركون مباشرة فیھا"مشاركة مباشرة في العملیات العدائیة" یشاركونالذین ال
، السلوك"المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة"وبموجب القانون الدولي اإلنساني، یصف مفھوم

ریة ، عندما یقومالفردي الذي یسقط الحمایة الممنوحة للمدنیین إزاء األخطار الناجمة عن العملیات العسك
ویمكن، بصورة خاصة، أن یتعرض المدنیون، أثناء مشاركتھم المباشرة في العملیات.المدنیون بذلك

 ونجد في أحكام كثیرة من القانون الدولي اإلنساني١٢.العدائیة ، إلى ھجمات مباشرة كما لو كانوا مقاتلین
 المشتركة في٣عدائیة المستخلص من المادةفي العملیات ال"النشطة"أو"المباشرة"مفھوم المشاركة

غیر أنھ، وبالرغم من النتائج القانونیة الخطیرة المتوقعة، ال نجد في اتفاقیات جنیف وال.اتفاقیات جنیف
.المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة في بروتوكوالتھا اإلضافیة تعریفًا لطبیعة السلوك الذي یرقى إلى

أجوبة عن األسئلة الثالثة التالیة بالنسبة إلى النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة علىولھذا نحتاج إلى
 :حد سواء

 
 یحدد الجواب عن ھذا السؤال من ھم األشخاصمن الذي یّعد مدنیًا في سیر العملیات العدائیة ؟•

ة وعلى مدىما لم یقوموا بدور مباشر في األعمال العدائی"المحمیون من الھجمات المباشرة
".الوقت الذي یقومون خاللھ بھذا الدور

 یحدد الجواب عن ھذاما ھو السلوك الذي یرقى إلى المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة؟•
.السؤال السلوك الفردي الذي یترتب علیھ إسقاط حق المدنیین في الحمایة من الھجمات المباشرة

جبھا الحمایة من الھجمات المباشرة على المدنیینما ھي الشروط الدقیقة التي تسقط بمو•
 الجواب عن ھذا السؤال یوضح قضایا  مثل مدةالمشاركین بشكل مباشر في العملیات العدائیة ؟

فقدان المدنیین للحمایة، واالحتیاطات والقرائن المطبقة في حالة الشك، والقیود التي یفرضھا
لقوة ضد األھداف المشروعة ، ونتائج إعادة الحمایةالقانون الدولي اإلنساني على  استخدام ا

.للمدنیین
 

 مبادرة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
، إلى عملیة TMC Asser Institute، بالتعاون مع معھدبادرت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،٢٠٠٣في عام

. بموجب القانون الدولي اإلنساني"المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة"بحث وتحلیل حول مفھوم
وكان الھدف من ذلك تحدید العناصر المكونة للمفھوم وتقدیم التوجیھ بشأن تأویلھ في النزاعات المسلحة

في ما یتعلق"المشاركة المباشرة"وتم التركیز على تفسیر مفھوم.الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء
ز على النظام القانوني الواجب التطبیق في حالة القبض على أشخاصبسیر العملیات العدائیة فقط، ولم یرك

عالوة على ذلك،.أو احتجازھم بسبب مشاركتھم المباشرة في العملیات العدائیة أو ركز علیھ جزئیًا فقط
اھتم الخبراء بتحلیل وتفسیر القانون الدولي اإلنساني فقط ودون أن یؤدي ذلك إلى المساس بالمسائل التي

ن أن تثار حول المشاركة المباشرة للمدنیین في العملیات العدائیة بموجب أنظمة أخرى في القانونیمك
الدولي والسیما قانون حقوق اإلنسان أو، بالنسبة إلى العملیات التي تتجاوز الحدود، القانون الذي یحكم

 .استخدام القوة في ما بین الدول
 

  
-، ھنكرتس ودوزوالد٦من البروتوكول اإلضافي الثاني؛ القاعدة)٣(١٣من البروتوكول اإلضافي األول؛ المادة)٣ (٥١المادة 12

 .٢٠٠٥بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، جنیف، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،
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 وضم١٣. أربعة اجتماعات للخبراء في الھاي وجنیف٢٠٠٦و ٢٠٠٣وقد عقدت في الفترة بین العامین
 خبیرًا قانونیًا من األوساط العسكریة والحكومیة واألكادیمیة ومن المنظمات٥٠ إلى٤٠كل اجتماع

 .الدولیة وغیر الحكومیة التي تحضر بصفة شخصیة
 
إلجماع بأن مفھومبا  األسس الالزمة للبحث، وتوصل إلى االستتناجاجتماع الخبراء األولووضع

المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة یتطلب المزید من التفسیر وأن على اللجنة الدولیة للصلیب
 في الموضوع بناء على استمارة موسعةاجتماع الخبراء الثانيوتعّمق.األحمر أن تتولى قیادة ھذه العملیة

.اسعة من األمثلة العملیة والمسائل النظریةوزعت على الخبراء قبل االجتماع وركزت على مجموعة و
، فعالج بعض المسائل القانونیة األكثر تعقیدًا المتعلقة بالموضوع مثل النتائجاجتماع الخبراء الثالثأما

المترتبة على العضویة في مجموعات مسلحة منظمة خالل النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالنسبة إلى
ة بالمشاركة المباشرة في العملیات العدائیة، ومدة فقدان الحمایة، ووجودوجوب تطبیق القاعدة الخاص

 .مقاولین من القطاع الخاص وموظفین مدنیین في مناطق النزاعات
 

حول مفھوم المشاركة المباشرة في"توجیھات تفسیریة"وبعد ھذه االجتماعات، أعد المنظمون وثیقة
وأدت التعلیقات المقدمة أثناء ھذا .اجتماع الخبراء الرابعلالعملیات العدائیة لتقدیمھا للمناقشة خال

تموز/االجتماع إلى إعداد نسخة مراجعة عن الوثیقة قدمت إلى الخبراء للتعلیق علیھا كتابة في یولیھ
 .وسیتولى المنظمون إعداد الوثیقة النھائیة آخذین ھذه التعلیقات في االعتبار.٢٠٠٧
 

إلى تقدیم تفسیر متماسك للقانون الدولي اإلنساني في ما"یھات التفسیریةالتوج"وسوف تسعى وثیقة
وستنشر الوثیقة مرفقة بالتقریر الكامل عن.یتعلق بالمشاركة المباشرة للمدنیین في العملیات العدائیة

 .٢٠٠٨أعمال الخبراء خالل العام
 

  تنظیم استخدام الذخائر العنقودیة-٣
 

دیة لیس بالتأكید المسألة الوحیدة ذات األھمیة في إطار النزاعات المسلحةاستخدام الذخائر العنقو
وتعالج المسألة ھنا.وأسالیبھا غیر أنھا تقدمت أخیرًا النقاشات الدولیة بشأن وسائل الحرب.المعاصرة

لعملیاتالذخائر العنقودیة مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بالقواعد األساسیة لسیر ا ألن التحدیات التي تطرحھا
 ).التمییز، وحظر الھجمات العشوائیة،  والتناسب، واالحتیاطات(العدائیة
 

 مشكلة دائمة:الذخائر العنقودیة
 

وفي كل النزاعات المسلحة تقریبًا التي استخدمت.ظلت الذخائر العنقودیة مشكلة عالقة لعدة عقود
ترات طویلة بعد انتھاء القتال تحصد أرواحوظلت لف.خاللھا، لم تنفجر ھذه الذخائر كما كان محسوبًا

وأطراف عدد ال یحصى من المدنیین باإلضافة إلى العواقب االجتماعیة واالقتصادیة التي تعیشھا
ففي الو وأفغانستان، على سبیل المثال، ال تزال الذخائر العنقودیة التي استخدمت.مجتمعات بأكملھا

ولئن الذخائر الصغیرة  لوثت مساحات واسعة.وتجرح المدنیینفي السبعینات والثمانینات تقتل الیوم
.من األراضي، أصبحت أیضًا الزراعة ملیئة باألخطار وأعیقت التنمیة وأعمال إعادة اإلعمار

واستھلكت عملیات إزالة ھذه األسلحة وغیرھا من مخلفات الحرب غیر المنفجرة في كال البلدین ،
 .درةالموارد الوطنیة والدولیة النا

  
أكتوبر/ تشرین األول٢٥ إلى٢٣، جنیف من٢٠٠٤أكتوبر/األول تشرین٢٦ و٢٥، الھاي في٢٠٠٣یونیو/ حزیران٢الھاي في 13

ترد لمحة عامة عن المناقشات والعدید من اآلراء التي تم تقدیمھا خالل.٢٠٠٦نوفمبر/ تشرین الثاني٢٨ و٢٧، جنیف یومي٢٠٠٥
 :اجتماعات الخبراء في التقاریر الموجزة المتاحة على الموقع التالي

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/participation-hostilities-ihl311205
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ومن المؤسف أن النزاعات األخیرة قد أضافت أیضًا إلى قائمة الدول التي تعاني من آثار ھذه

ونجد في أریتریا وأثیوبیا والعراق ولبنان وصربیا والسودان أمثلة لبلدان استخدمت فیھا.األسلحة
و وأفغانستان، أنوعلى ھذه البلدان، على غرار ال.الذخائر العنقودیة في السنوات العشر الماضیة

 .تواجھ ھذا اإلرث القاتل للحرب
 

إال أن المشاغل التي تثیرھا الذخائر العنقودیة ال تنحصر في آثار الذخائر الصغیرة غیر المنفجرة
فھي تشمل األخطار التي تولدھا ھذه األسلحة خالل النزاع المسلح.طویلة األمد الالحقة للنزاع

فالذخائر العنقودیة توزع أعدادًا كبیرة من.نحو المحسوب لھاكذلك، حتى إذا ما عملت على ال
 ٣٠وثمة نماذج منھا تغطي مساحة مستھدفة من.الذخائر الصغیرة المتفجرة على مساحات شاسعة

وإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تبقى دقة الذخائر الصغیرة التي یتم إطالقھا مرتبطة إلى.ألف  متر مربع
ونتیجة لذلك، یبقى من.وف المناخیة وموثوقیة أنظمة اإلطالق المعقدةحد كبیر بالریح والظر

الصعب التحكم بآثار ھذه األسلحة فیما یبرز خطر فعلي في حصول إصابات كبیرة بین المدنیین
 .السیما حین تتداخل في المنطقة المستھدفة األھداف العسكریة ووجود المدنیین

 
 ي اإلنسانيمصادر القلق بموجب القانون الدول

إال أن خصائص.ال توجد في أیة معاھدة من القانون الدولي اإلنساني قواعد خاصة تحكم الذخائر العنقودیة
ھذه األسلحة وآثارھا تثیر مسائل خطیرة بشأن إمكانیة استخدامھا وفقًا للقواعد األساسیة للقانون الدولي

 .وتعرض أدناه بعض ھذه المسائل الساسیة.اإلنساني
 

 یتعلق مصدر القلق األول بالحق في استخدام الذخائر العنقودیة ضد أھداف عسكریة في مناطق مأھولة-١
وتھدف ھذه.حظر الھجمات العشوائیةو لقواعد القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بالتمییزبالسكان وفقًا

كون من شأنھا ضربالقواعد إلى ضمان أن توجھ ھذه الھجمات نحو أھداف عسكریة محددة وأال ی
 .األھداف العسكریة والمدنیین أو األھداف المدنیة بدون تمییز

 
وكما أشیر إلیھ سابقًا، صممت معظم الذخائر العنقودیة لتنشر أعدادًا كبیرة من الذخائر الصغیرة على

دمإضافة إلى ذلك، ھنالك نماذج عدیدة من الذخائر الصغیرة ذات سقوط ذاتي وتستخ.مساحات واسعة
وھذا یعني أن من الممكن أن تفّجر الریح ھذه المتفجرات أو.المظالت أو األشرطة لإلبطاء أو اإلشعال

ویمكن أن تسقط.تحرفھا عن النقطة المستھدفة عندما ترمى بسرعة جویة أو عند ارتفاع غیر مناسبین
 .غالبًا في أماكن غیر األھداف العسكریة المحددة المستھدفة

 
لك، یبدو أن اآلثار واسعة النطاق لھذه األسلحة والعدد الكبیر للذخائر الصغیرة غیر الموجھةعالوة على ذ

التي یتم إطالقھا، تجعل من الصعب، إن لم یكن من المستحیل، التمییز بین األھداف العسكریة والمدنیین أو
 .األھداف المدنیة في منطقة مستھدفة مأھولة بالسكان

 
 بعض القلق ، إذ تعترف ھذه القاعدة بأن من الممكن أن تحدث إصابات فيالتناسبقاعدة تثیر أیضًا-٢

صفوف المدنیین وتتعرض األعیان المدنیة للضرر أثناء الھجوم ضد ھدف عسكري مشروع ولكنھا
.تطالب ، أال یتجاوز أثر ھذا الھجوم على المدنیین ما ینتظر أن یسفر عن ذلك الھجوم من میزة عسكریة

م الذي من شأنھ أن یتسبب في  إصابات زائدة بین المدنیین أو في أضرار زائدة بالنسبة إلى المیزةفالھجو
 .العسكریة الملموسة والمباشرة المنتظرة یكون ھجومًا غیر متناسب وبالتالي ھجومًا محظورًا
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وخالل تنفیذهومن الواضح أن تطبیق قاعدة التناسب خالل التخطیط لھجوم یستخدم الذخائر العنقودیة
الوفاة فورًا أو(یجب أن یتضمن تقییمًا لآلثار الجانبیة على المدنیین التي یمكن التكھن بھا خالل الھجوم

.، والنظر في اآلثار المتوقعة للذخائر الصغیرة التي تصبح مخلفات الحرب المتفجرة)اإلصابة بجروح
د علیھا مؤخرًا في اإلعالن الختامي للمؤتمروفي ما یتعلق بھذه المخلفات المتفجرة، فقد جرى التأكی

االستعراضي الثالث للدول األطراف في اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة، حیث الحظت
أن اآلثار المتوقعة لمخلفات الحرب المتفجرة على السكان المدنیین ھي عامل یجب أن"الدول األطراف

 قواعد القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بمبدأ التناسب في الھجومیؤخذ في االعتبار لدى تطبیق
 ".وباالحتیاطات الواجب اتخاذھا في الھجوم

 
فھل من المعقول أن نتذرع الیوم بأن".المتوقعة"وتكون المسألة الرئیسیة المطروحة ھنا ما نعنیھ باآلثار

المدى المتوسط أو المدى الطویل ال یمكنآثار الذخائر الصغیرة غیر المنفجرة على المدى القصیر و
التكھن بھا السیما حین تستخدم ھذه األسلحة في المناطق المأھولة بالسكان أو قربھا؟  فكما نعرفھ من
نزاعات سابقة، ُیتوقع فعًال أن یحتاج المدنیون الموجودون في منطقة مستھدفة إلى البحث عن الطعام

وإذا تركوا المنطقة.قیام بأنشطة یومیة أخرى تعرض حیاتھم للخطروالماء، وعن الرعایة الصحیة ، وال
خالل العملیات العدائیة، من المتوقع تمامًا أنھم سیعودون إلیھا في أول مناسبة ویواجھون خطر الذخائر

 .الصغیرة غیر المنفجرة
 

م الذخائر العنقودیة، ھي بالغة األھمیة عندما تستخدھااتخاذالقواعد المتعلقة باالحتیاطات الممكن -٣
 وتطالب ھذه القواعد أن یتخذ الطرفان١٤.نظرًا إلى آثارھا أثناء النزاع وبعد انتھائھ على حد سواء

إجراءات محددة للتقلیل من إمكانیة الھجوم خطأ على المدنیین أو على األعیان المدنیة، والتقلیص من
وتشمل ھذه اإلجراءات الحرص في اختیار.جومالخسائر بین المدنیین إلى أدنى حد ممكن حین یّشن الھ

األھداف والتحقق منھا، وإلغاء الھجمات أو تعلیقھا، وتوجیھ اإلنذارات قبل الھجوم، وبذل الجھود لتجنب
 .األھداف العسكریة في المناطق المأھولة بالسكان

 
ممكن اتخاذھا أثناء الھجوم فيوتكمن المسألة الرئیسیة ھنا في كیفیة تنفیذ القواعد الخاصة باالحتیاطات ال

ضوء الخصائص المعروفة واآلثار المتوقعة للذخائر العنقودیة ؟ أما تنفیذ واجب اتخاذ كافة االحتیاطات
المستطاعة في اختیار وسائل وأسالیب الھجوم مع الحرص على تجنب اإلصابات التي تحدث بصورة

وال التخفیف منھا ، فیتطلب مثًال أن ینظر الطرفعرضیة بین المدنیین أو تجنب األضرار، و في كل األح
المعني في دقة الذخیرة العنقودیة ونظام تحدید أھدافھا ، وحجم نموذج انتشارھا، وكمیة مخلفات الحرب
المتفجرة المتوقع بقاءھا، ووجود سكان مدنیین، وقربھم من األھداف العسكریة، واستخدام ذخائر

ب كذلك أال تستخدم الذخائر الصغیرة في المناطق المأھولة وأن ینظر فيویمكن أن یتطل.وتكتیكات بدیلة
ونظرًا إلى المجموعة الواسعة من اإلجراءات الممكنة، لماذا األعداد الكبیرة من.استخدام أسلحة بدیلة

ماإلصابات بین المدنیین الناتجة عن الذخائر العنقودیة تبقى سمة منتظمة ومتوقعة للنزاعات التي تستخد
فیھا ھذه األسلحة؟ فھذه المشكلة المطروحة باستمرار تثیر أسئلة عدة تتعلق بمدى تطبیق القواعد الخاصة

 .باالحتیاطات المستطاعة عندما یتعلق األمر باستخدام الذخائر العنقودیة
 

 اعما بعد النز خطوة مھمة نحو التخفیف من اثر الذخائر العنقودیة في مرحلة٢٠٠٣ لقد اتخذت في-٤
عندما اعتمدت الدول األطراف في اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة البروتوكول المتعلق

نوفمبر/ تشرین الثاني١٢ویقدم ھذا البروتوكول الذي دخل حیز التنفیذ في.بالمخلفات المتفجرة للحرب
بعد النزاع كافة أشكال الذخائر إطارًا مھمًا للتخفیف من األخطار التي تطرحھا في مرحلة ما٢٠٠٦

  
 .والقانون الدولي العرفي)٥٨ و٥٧المادتان(البروتوكول اإلضافي األول 14
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وقد ناشدت الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر جمیع الدول.المتروكة وغیر المنفجرة
 .االنضمام إلى ھذا االتفاق التاریخي في أقرب فرصة ممكنة

 
 العبء العالميغیر أن البروتوكول ال یتضمن إجراءات ملزمة قانونیًا من أجل تفادي الزیادة المطردة في

ویتنامى حجم المشكلة بسرعة تتجاوز إلى حد كبیر ما یمكن أن.الذي تمثلھ مخلفات الحرب المتفجرة
كما أن البروتوكول ال.تحققھ عملیات اإلزالة، فیما تشكل الذخائر العنقودیة الجزء األعظم من ھذا العبء

 فعًال الذخائرتنفجرھجوم بالذخائر العنقودیة حینیتناول المخاطر العالیة التي تمثلھا اآلثار العشوائیة ل
 .الصغیرة كما ھو محسوب، السیما إذا حدث الھجوم في منطقة مأھولة بالسكان

 
 نشاط اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

لقد حثت اللجنة الدولیة والكثیر من الجمعیات الوطنیة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجھة مشكلة
أبریل/ نیسان٢٠ إلى١٨، سویسرا، من"مونترو"ونظمت اللجنة الدولیة اجتماعًا في.ر العنقودیةالذخائ

وأتاح ھذا االجتماع تبادًال. ضم خبراء حكومیین وخبراء مستقلین من أجل النظر في تحقیق ذلك٢٠٠٧
تقنیة والقانونیةصریحًا ومعمقًا لوجھات النظر حول عدد كبیر من المسائل اإلنسانیة والعسكریة وال

 .المتعلقة بالذخائر العنقودیة، والنظر في وسائل التخفیف من آثارھا على المدنیین
 
 

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن الخصائص الممیزة للذخائر العنقودیة وتاریخھا في التسببترى
ناطق آھلة ،بمشاكل خطیرة على الصعید اإلنساني السیما حین تستخدم ضد أھداف عسكریة في م

والمسائل التي تثار بشأنھا، تشكل جمیعھا حججًا لصالح وضع قواعد محددة لتنظیم استخدام ھذه
، ترى"مونترو" وفي ضوء التطورات الدولیة األخیرة والدروس المستخلصة من اجتماع.األسلحة

وینبغي.ّظم الذخائر العنقودیةاللجنة الدولیة أنھ ینبغي إبرام معاھدة جدیدة في القانون الدولي اإلنساني تن
أن تحظر استخدام وتطویر وإنتاج وتخزین ونقل الذخائر العنقودیة غیر الدقیقة وغیر)أ(للمعاھدة

أن)ج(أن تطالب بإزالة المخزون الحالي للذخائر العنقودیة غیر الدقیقة وغیر الموثوقة،)ب(الموثوقة،
 العنقودیة ، والقیام باألنشطة الالزمة للتخفیف من أثر ھذهتنص على مساعدة الضحایا ، وإزالة الذخائر

وإلى حین اعتماد مثل ھذه المعاھدة، ترى اللجنة الدولیة أن على الدول.األسلحة على السكان المدنیین
  . بإنھاء استخدام مثل ھذه األسلحة فورًا، وحظر نقلھا وتدمیر المخزون الموجود لدیھا،أن تقوم ، فردیًا

 
 أن یسمح اتفاق دولي من ھذا النوع ، في حال اعتماده، بالتقدم إلى حد كبیر نحو التخفیف من اآلثارویمكن

وسوف تضع اللجنة الدولیة في أولویاتھا العاجلة، مواصلة العمل مع.المستقبلیة للذخائر العنقودیة
ة جدیدة في القانونالحكومات والجمعیات الوطنیة من أجل المضي قدمًا في المفاوضات وإبرام معاھد

 .الدولي اإلنساني تتعلق بالذخائر العنقودیة
 

  النـزاعات المسّلحة غیر الدولیة-خامسًا
ویطغى الخوف والمعاناة الشدیدة على.إن غالبیة النـزاعات المسّلحة المعاصرة ال ترتدي طابعًا دولیًا
فاالستھداف المتعمد للمدنیین ونھب.اتالحیاة الیومیة للعدید من المدنیین المتضررین من ھذه النـزاع

الممتلكات المدنیة وتدمیرھا والتھجیر القسري للسكان واستخدام المدنیین كدروع بشریة وتدمیر البنى
التحتیة الضروریة للمدنیین واالغتصاب وغیره من ضروب العنف الجنسي والتعذیب والھجمات

نف ھي لألسف شائعة جدًا في النـزاعات المسّلحة غیركل ھذه األفعال وغیرھا من أعمال الع:العشوائیة
أما التحدیات المترتبة على ھذه النـزاعات فترتبط على حد ما بعدم.الدولیة الدائرة في شتى أرجاء العالم

 .تطبیق القواعد ولكن األھم من ذلك أنھا ترتبط بعدم احترام القانون الدولي اإلنساني
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 التحدیات الرئیسیة
مادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع القواعد األولى التي یتعین على أطرافوضعت ال

فھذه القواعد تحمي األشخاص الذین ال یشاركون مشاركة فعلیة.النـزاعات المسلحة غیر الدولیة احترامھا
 والتشویھ والتعذیبفي األعمال العدائیة أو الذین كّفوا عن المشاركة فیھا إذ تحظر ھذه القواعد القتل

كما.والمعاملة القاسیة وأخذ الرھائن واالعتداء على الكرامة الشخصیة، السیما بالمعاملة المھینة والحاطة
."جمیع الضمانات القضائیة التي أقرتھا الشعوب المتحضرة"تحظر إصدار العقوبات دون مراعاة

التي یتعّین"الدنیا"ت المذكورة تشّكل شبكة األمانباإلضافة إلى ھذا، تنص المادة الثالثة على أّن الواجبا
 .على األطراف احترامھا

 
ومع مرور الزمن، أصبح ُینظر إلى أنواع الحمایة المنصوص علیھا في المادة الثالثة المشتركة باعتبارھا

ھاأساسیة للحفاظ على قدر من اإلنسانیة في الحروب، إلى درجة أنھ أصبح یشار إلیھا اآلن على أن
وبالتالي ینبغي مراعاتھا في جمیع أشكال النـزاع المسّلح وذلك باعتبارھا قانونًا عرفیًا"اعتبارات أساسیة"

ومن ثم، أصبحت المادة الثالثة المشتركة قاعدًة مرجعیة ال یجوز ألحٍد أن یحید عنھا أیًا كانت ١٥.دولیًا
عن التصنیف القانوني أو بغض النظر وتنطبق على معاملة جمیع األشخاص في قبضة العدو.الظروف

 .السیاسي لھم وبغض النظر عن الجھة التي تحتجزھم
 

لقد شھد القانون الذي ینّظم النـزاعات المسّلحة تطورًا مستمرًا منذ بدایة تدوینھ والسیما باعتماد
لثالثة المشتركةیطّور ویكّمل المادة ا" اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف والذي١٩٧٧البروتوكول الثاني عام

 ومع ذلك، قد یقال إّن قانون المعاھدات ما زال ال یفي ببعض احتیاجات الحمایة١٦."بین اتفاقیات جنیف
 .األساسیة أثناء النـزاعات المسلحة غیر الدولیة

 
ونفخالل األعوام الثالثین الماضیة، تغّلب تطویر القانون الدولي العرفي جزئیًا على الطبیعة البدائیة لقان

 وتكمن میزة القواعد العرفیة في أنھا تطَبق على جمیع أطراف النـزاعات المسّلحة، من١٧.المعاھدات
وجوھر القول إنھا تسّد بعض الثغرات.الدول ومن غیر الدول، وبصرف النظر عن أي تصدیق رسمي

تبط بسیر األعمالوتعالج بعض القضایا التي لم یعالجھا قانون المعاھدات بشكل كاٍف، السیما في ما یر
وبالتالي، فإّن تركیز القانون العرفي على توسیع وتعزیز قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجبة.العدائیة

لكن إذا كان القانون الدولي العرفي ھو مصدر القانون الدولي.التطبیق في النـزاعات المسّلحة غیر الدولیة
 ومحتویاتھ تبقى إجماًال موضع انتقاد، وذلك راجٌع غالبًا إلى أنھاشأنھ شأن قانون المعاھدات إال أن قواعده

باإلضافة إلى ھذا، ما زالت ھناك مجاالت یظّل فیھا كل من قانون المعاھدات والقانون العرفي.غیر مدّونة
 :ووردت ھذه المجاالت في مكان آخر من ھذا التقریر.محدودین

 اتفاقیات جنیف األربع االلتزامات الدنیا في ما یتعلق باألشخاص     تضع المادة الثالثة المشتركة بین•
فھي مثًال ال.لكنھا ال توفر توجیھًا لكل جوانب االحتجاز التي یمكن أن تطّبق علیھا.المحتجزین

توّضح ضمانات االحتجاز الذي ھو نوع من الحرمان من الحریة المفروض ألسباب أمنیة قاھرة
ومن وجھة نظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،).أنظر الفصل الثالث(سانيیعترف بھا القانون اإلن

ینبغي االعتماد على قوانین ومصادر قانونیة أخرى وسیاسات مالئمة بغیة تطویر نظاٍم قانوني یتسق
  

 .٢١٨، الفقرةنيكاراغوا ضد الواليات املتحدةحمكمة العدل الدولية، 15
ميكن واليت١٩٨٠حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعامري الدولية ترد اتفاقيةمن بني املعاهدات األخرى املطبقة على النـزاعات املسلحة غ 16

 .صراع مسلحمحاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب بشأن١٩٥٤الهاي لعاماتفاقيةر وبروتوكوالا واعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األث
 قاعدة عرفية موجودة مت١٦١من أصل:٢٠٠٥، جنيف، اللجنة الدولية للصليب األمحر، اإلنساين العريفالقانون الدويلبك،-انظر هنكرتس ودوزوالد 17

ويف بعض ااالت، تكون القواعد مماثلة أو مشاة لتلك الواردة يف قانون. قاعدة من املمكن تطبيقها يف مثل هذه احلاالت١٤٧حتديدها يف هذه الدراسة، هناك
أما يف جماالت أخرى، فقد حددت الدراسة قواعد تتجاوز القانون العريف حيز التنفيذ وبالتايل تساهم يف سد.ما يف البوتوكول الثاين اإلضايفاملعاهدات، والسي

 .الثغرات النامجة عن تنظيم النـزاعات املسلحة الداخلية
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والموقف المؤسسي للجنة الدولیة للصلیب األحمر الملحق بھذا التقریر.مع المادة الثالثة المشتركة
 ).١الملحق(ھذه المسألة في االعتباریأخذ

     بالرغم من التطور المھم للقانون الدولي العرفي، تستحق بعض القضایا ذات الصلة بقانون سیر•
 .األعمال العدائیة المزید من البحث، خاصة مفھوم المشاركة المباشرة في األعمال العدائیة

 
 أو لما یجري میدانیًا من وقائع، في ما یتعلق بنطاق تطبیقوثمة انتقادات أخرى موّجھة إما للقواعد نفسھا

ویبقى أحیانًا من الصعب تحدید ما إذا كان وضٌع ما ومتى كان یرقى إلى نزاع مسلح غیر.قانون المعاھدات
 .دولي

 
ففي بعض الحاالت، على سبیل المثال، یكون من غیر الواضح ما إذا كان من الممكن اعتبار مجموعة تلجأ

وبغض النظر عن مستوى العنف، ینبغي.بمفھوم المادة الثالثة المشتركة"طرفًا في النـزاع"ى العنفإل
حینما.أیضًا األخذ في االعتبار طبیعة المجموعة غیر الحكومیة عند تصنیف حالة ما من الناحیة القانونیة

ادة سریة فإن السؤال الذي یبرزتكون الھیكلیة الداخلیة للمجموعة غیر صارمة أو حینما تكون سلسلة القی
وھذا التصنیف ینبغي.ھو ما إذا كانت المجموعة منّظمة بما فیھ الكفایة كي تصَنف طرفًا في النـزاع المسّلح

 وعندما یستوفي مستوى العنف وأطراف النـزاع شروط نزاع١٨.أن یتم على أساس كل حالة على حدة
 .لقانون الدولي اإلنساني ذات الصلةمسّلح غیر دولي، إذ ذاك فقط تطَبق قواعد ا

 
خالصة القول إنھ رغم تطور القانون الدولي العرفي، فإّن توضیح واحتمال تطویر القانون الواجب التطبیق

 .في النـزاعات المسلحة غیر الدولیة ما زاال یشكالن تحدیًا كبیرًا
 

م النـزاعات المسلحة غیر الدولیة تحدیاٍتباإلضافة إلى ھذه التحدیات القانونیة، یواجھ القانون الذي ینّظ
إال أّن الرد على التحدیات.أخرى من حیث الممارسة، من أھمھا على األرجح ھو الحرب غیر المتكافئة

.الناجمة عن ھذا النوع من النـزاع ال یبدو أّن لھ عالقة بالمجال القانوني السیما في تطویر القانون اإلنساني
،)وغالبًا ما یكون كیانًا من غیر الدول(ل قوة من الناحیة العسكریة للعملیات العدائیةإّن تسییر الطرف األق

الذي یدان بانتظام في ھذا النوع من الحرب، ینطوي أصًال على انتھاكات جسیمة للقانون الدولي اإلنساني
عیان المشمولة بحمایةھجمات ضد المدنیین واألعیان المدنیة واأل(وقد تترّتب علیھ مسؤولیة جنائیة فردیة

وال یعّد تخلي الطرف المتفوق عسكریًا عن.).خاصة، استخدام الدروع البشریة، أخذ الرھائن، إلخ
من شأن ھذه الخطوة أن تؤدي.التزاماتھ في الرد على االنتھاكات التي ارتكبھا الطرف اآلخر خیارًا بدوره

وھو ما من.ي دافع عنھا المجتمع الدولي لزمن طویلأوًال إلى إضعاف ثم تآكل أنواع شتى من الحمایة الت
شأنھ، ال محالة، أن یؤدي إلى انتھاكات جسیمة للحیاة والسالمة البدنیة والكرامة، تلك االنتھاكات المحظورة

ویجب أن تبقى ھذه المسألة عالقة في أذھان الدول واألطراف األخرى.بموجب القانون الدولي اإلنساني
 .تسّرع في االدعاء بأّن ھذا القانون لم یعد مالئمًا للتعامل مع أشكال العنف المسّلح المعاصرةالتي یمكن أن ت

 
وإذ تضع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ھذه االعتبارات في حسبانھا فإنھا تخطط للبحث في األشكال

مسلحة غیر الدولیة في ضوءالحالیة والجدیدة من العنف المسّلح وتقییم الوضع الحالي لقانون النـزاعات ال
واستنادًا إلى النتائج، ستقّیم ما إذا كانت ھناك حاجة لمزید من.قانون المعاھدات والقانون الدولي العرفي

التوضیح أو التطویر للقانون بھدف تعزیز حمایة األشخاص المتضررین واألعیان المتضررة من
 .النـزاعات المسلحة غیر الدولیة
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 ون الدولي اإلنساني في النـزاعات المسلحة غیر الدولیةاحترام القان
 أّن٢٠٠٣تبّین من المناقشات التي جرت في ندوات الخبراء اإلقلیمیة التي نظمتھا اللجنة الدولیة عام

تحسین االمتثال للقانون الدولي اإلنساني یعّد تحدیًا أكبر في النـزاعات المسلحة غیر الدولیة السیما في ما
إّن ما ینـزع إلى تقویض احترام القانون ھو الظروف.األطراف من غیر الدول في ھذه النـزاعاتیرتبط ب

الخاصة مثل التشظي المتزاید للنـزاعات كما ھو الحال في الدول الضعیفة أو المنھارة والطبیعة غیر
وعلى ھذا األساس،.دالمتكافئة لمعظم النـزاعات ومشاركة المدنیین في األعمال العدائیة على نحٍو متزای

 .ینبغي إعطاء األولویة إلیجاد سبٍل جدیدة لتحقیق تنفیذ واحترام أفضل للقانون الدولي اإلنساني
 

تجدر اإلشارة إلى الجھود الجبارة التي ُبذلت خالل األعوام الخمسة عشر الماضیة لضمان مالحقة ومعاقبة
فقد تم إنشاء محاكم مختصة فضًال عن.نساني الجسیمةاألفراد المسؤولین عن انتھاكات القانون الدولي اإل

ففي حین ینبغي مواصلة السیر على ھذا الدرب،.المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الخاصة أو المختلطة
.یجب أیضًا االھتمام بمسألة تحسین االمتثال للقانون الدولي اإلنساني عندما یكون النـزاع المسّلح دائرًا

وللدول دوٌر. بمكان توطید آلیات الوقایة إذا أرید للقانون أن یؤدي دور الحمایة المنوط بھومن األھمیة
 .حاسٌم تؤدیھ في إطار ھذا الجھد

وباقتراٍح من الخبراء المدعوین للمشاركة في الندوات اإلقلیمیة، رّكزت اللجنة الدولیة اھتمامھا على ھذا
تعزیز احترام القانون الدولي اإلنساني في النـزاعات المسلحة وكانت النتیجة ھي نشر.الجانب من المشكلة

وتستند ھذه الوثیقة إلى الخبرة التي اكتسبتھا اللجنة الدولیة في النـزاعات).٣الملحق(غیر الدولیة
وتقدم ملخصًا لبعض التحدیات الھائلة التي واجھتھا اللجنة الدولیة والدروس التي.المسلحة غیر الدولیة

كما تحتوي عرضًا ألنشطة نشر.تھا في مساعیھا الرامیة إلى تعزیز احترام القانون الدولي اإلنسانيتعلم
القانون واألدوات القانونیة وطرق اإلقناع التي انتھجتھا اللجنة الدولیة من أجل تعزیز التقّید بالقانون

ضافة إلى األدوات المقدمة، یجب أالوباإل.وقد وردت االستنتاجات الرئیسیة في الفقرات الالحقة.اإلنساني
یغیب عن األذھان أن الدول غیر المشاركة في نزاع مسلح غیر دولي لھا دور تؤدیھ فردیًا أو جماعیًا في

وھذه المسؤولیة.ضمان احترام القانون الدولي اإلنساني وحتى إزاء الكیانات المسلحة من غیر الدول
لیس من الضروري تحقیق النتائج ولكن.لى سلوك أطراف النـزاعواردة بقدر ما یكون للدول من تأثیر ع

في اتخاذ كل اإلجراءات الممكنة كمحاولة"بواجب یقع على عاتق الدول من حیث الوسائل"األمر یتعّلق
 .لوضع حٍد النتھاكات القانون الدولي اإلنساني

وتحسین امتثالھا للقانون الدوليوفي سعیھا للتواصل مع األطراف في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
 :اإلنساني، واجھت اللجنة الدولیة التحدیات التالیة

 تنوع النـزاعات واألطراف
فھي تتراوح بین النـزاعات التي تبدو.تختلف النـزاعات المسّلحة غیر الدولیة فیما بینھا اختالفًا كبیرًا

ولیة وصوًال إلى نـزاعات أخرى  تفتقر إلى أیةوكأنھا حرب تقلیدیة وھي مشابھة للنـزاعات المسلحة الد
 اختالفًا كبیرًا في- سواء أكانت دوًال أم مجموعات مسلحة منظمة-وتختلف أیضًا األطراف.ھیكلیة

إن عمق معرفة القانون، والدوافع للمشاركة في نزاع مسلح، واالھتمام باالعتراف الدولي أو.طبیعتھا
وتبدو.لیھما، كلھا عوامل تؤثر مباشرة في امتثال طرٍف ما للقانونبالشرعیة السیاسیة أو الحاجة إ

وھي تتراوح من المجموعات ذات المركزیة العالیة.المجموعات المسلحة المنظمة تحدیدًا كثیرة التنوع
وصوًال إلى)أي التي تتمتع بھرمیة صارمة وتسلسل قیادي فعال، وقدرات على االتصال، الخ(

).مع فصائل شبھ مستقلة أو فصائل منشقة تعمل بھیكلیة غیر واضحة للقیادة(ركزیةالمجموعات غیر الم
وقد تختلف المجموعات أیضًا باختالف نطاق سیطرتھا المیدانیة وقدرتھا على تدریب األفراد واإلجراءات

 .التأدیبیة أو العقابیة التي تتخذ ضد األفراد الذین ینتھكون القانون اإلنساني
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  تطبیق القانون اإلنسانيإنكار وجوب
لیس من النادر أن ینفي طرٌف في نزاع مسّلح غیر دولي، سواء أكان دولة أم مجموعة مسّلحة، وجوب

قد ال توافق.تطبیق القانون اإلنساني، مما یجعل من الصعب الدخول في نقاش حول احترام القانون
وقد تزعم بدًال من ذلك أنھ حالة.المسّلحالسلطات الحكومیة، مثًال، على تعریف وضع معّین بالنـزاع

ألّن االعتراف.أو مجرد أعمال لصوصیة أو أعمال إرھابیة ال ترقى إلى نـزاع مسّلح غیر دولي"توتر"
وقد تنفي أیضًا.على المجموعة المسّلحة"الشرعیة"بوجود نزاع مسّلح یعني في نظرھا إضفاء صفة

القانون الدولي اإلنساني بدعوى أنھ قانون وضعتھ الدول وأنھاالمجموعات من غیر الدول وجوب تطبیق
وفي ھذه الحاالت، نادرًا ما.ال یمكنھا أن تلتزم بواجبات صادقت علیھا الحكومة التي تقاتلھا المجموعة

سیكون القانون إطارًا مرجعیًا ذا أھمیة، السیما بالنسبة إلى المجموعات التي تستند في أعمالھا إلى
 .جیة راسخةإیدیولو

 
 

 غیاب اإلرادة السیاسیة لتنفیذ القانون اإلنساني
من المحتمل أال یملك طرف ما اإلرادة السیاسیة الكافیة، أو ال یظھر أیة رغبة سیاسیة في االمتثال ألحكام

دوإذا كان ھدف الطرف في النـزاع المسّلح غیر الدولي مخالفًا في حد ذاتھ لمبادئ وقواع.القانون اإلنساني
 .وروح القانون اإلنساني، فإّن لیس ثمة من إرادة سیاسیة لتنفیذ ھذا القانون

 
 جھل القانون

في العدید من النـزاعات المسّلحة غیر الدولیة، یشترك مباشرة في القتال حاملون للسالح ال یعرفون إال
ویعیق جھل القانون إلى.عالقلیل عن القانون الدولي اإلنساني أو لم یتلقوا أي تدریب یتعلق بھذا الموضو

واستنادًا.حد كبیر الجھود المبذولة لتعزیز احترام القانون الدولي اإلنساني وتنظیم سلوك أطراف النـزاع
إلى خبرتھا الطویلة في حاالت النـزاع المسّلح، اكتسبت اللجنة الدولیة عددًا من الدروس التي یمكن أن

سلحة غیر الدولیة بصورة فعالة بغیة تحسین احترام القانونتساعد على مخاطبة أطراف النـزاعات الم
 .الدولي اإلنساني

 
 "استراتیجیًا"عرض القانون

.إن مجرد توعیة األطراف في نزاع مسّلح بالقانون أو بواجباتھا المحددة ال یكفي لضمان االمتثال للقانون
ذات صلة بالسیاق ومكیفة وفقًا لھذا، أي بطریقة تكون"استراتیجیًا"یجب أن ُیعرض القانون ویناَقش

وھذا األمر ضروري إذا ما أردنا أن.السیاق، وباعتباره جزءًا من خطة مدروسة لاللتزام مع األطراف
إن عرض.تتبنى األطراف موقفًا إیجابیًا إزاء القانون، وھو الخطوة األولى المطلوبة للتوصل إلى احترامھ

ویمكن أن یستند ھذا القول إلى. وإدراك دوافع ومصالح طرف النـزاعیتطّلب فھم"استراتیجیًا"القانون
الفعالیة واالنضباط العسكریان؛ توقع المعاملة بالمثل في االحترام والمصلحة المتبادلة؛:االعتبارات التالیة

 یمكن أن یساھم التقّید بالقانون الدولي اإلنساني إلى تحسین صورة الطرف أو مكانتھ أمام(السمعة
؛ الرجوع إلى القیم الثقافیة األساسیة التي تعكس تلك القیم المتضمنة في القانون اإلنساني)الجمھور

على سبیل المثال، تسھیل المصالحة الوطنیة في مرحلة ما بعد النـزاع والعودة(والمصالح طویلة األجل
 .وخطر المالحقة الجنائیة)إلى السلم

 
 طراف والتكّیف معھافھم السمات الفریدة للنـزاع واأل

نظرًا للتنوع الكبیر في النـزاعات المسّلحة واألطراف، ال یوجد نھج موّحد لمشكلة عدم احترام القانون
وسیكون أي جھد یرمي إلى احترام القانون أكثر فعالیة إذا ما أخذت في االعتبار السمات الفریدة.اإلنساني

ذلك أن معرفة وفھم دوافع طرف في النـزاع.سھاوینطبق ذلك خاصة على األطراف نف.لوضع معّین
ومصالحھ سیكون ذات فائدة كبیرة لتفسیر األسباب التي تجعل من االمتثال للقانون أمرًا في مصلحة

 .الطرف المعني
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 العمل في سیاق التزام طویل األجل

 ما كانت جزءًا منتكون محاوالت التأثیر في سلوك أطراف النـزاع المسلح غیر الدولي فعالة أكثر إذا
وااللتزام على المدى البعید یتیح أیضًا فرصًا.االلتزام وبناء العالقات مع كل طرف من األطراف

للحصول على معلومات حول سمات األطراف وبالتالي یضع قاعدة تساعد على مناقشة القانون
طرف وقدرتھ على االمتثالكما سیتیح فرصًا لمعالجة قضایا مثل اإلرادة السیاسیة لل".استراتیجیًا"

 .للقانون
باإلضافة إلى أنشطة النشر والتدریب التي ھي حاسمة للتعریف بقواعد القانون الدولي اإلنساني وبناء
أساس للمناقشات بشأن احترام القانون، استخدمت اللجنة الدولیة وھیئات إنسانیة أخرى عددًا من األدوات

.حسین امتثال األطراف في نـزاعات مسلحة غیر دولیة للقانون اإلنسانيالقانونیة في جھودھا الرامیة إلى ت
وال بد ھنا من االعتراف بأن مثل ھذه األدوات ال تضمن بحد ذاتھا المزید من االحترام، غیر أنھا توفر

  وتشمل ھذه األدوات، وھي.قاعدة یمكن أن تقدم بناء علیھا المالحظات القانونیة، وتطلب المساءلة بشأنھا
 :مترابطة فیما بینھا ویعزز بعضھا بعضًا، ما یلي

    
االتفاقات الخاصة بین أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي یلزمون أنفسھم بموجبھا•

انظر المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف(صراحة باالمتثال للقانون الدولي اإلنساني
)األربع

من ِقبل المجموعات المسلحة التي تكون طرفًا")إعالنات النوایا"أو(اإلعالنات من طرف واحد•
في نزاع مسلح غیر دولي والتي تلزم نفسھا بموجبھا باالمتثال للقانون الدولي اإلنساني

إدراج القانون اإلنساني في مدونات السلوك للمجموعات المسلحة•
 أو السالماإلشارات إلى القانون اإلنساني في اتفاقات وقت إطالق النار•
منح العفو عن مجرد المشاركة في األعمال العدائیة•

 
تعزیز احترام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحةومن المرجو أن مضامین اإلصدار المعنون

، والتي تم تلخیصھا فحسب ھنا، سوف تسھم في توعیة ومساعدة اآلخرین الذین قد یرغبوا فيغیر الدولیة
 .جھود ترمي إلى تعزیز احترام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیةاالضطالع ب

 
 تنظیم الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة سادسًا

 
على مدى السنوات القلیلة األخیرة، راحت األدوار التقلیدیة للدول وقواتھا المسلحة في زمن الحرب تخضع

وعلى حین أن تواجد ھذه الشركات. الشركات العسكریة واألمنیة الخاصةللتفویض الخارجي المتزاید إلى
 .في حاالت النزاع لیس باألمر الجدید، فإن أعدادھا قد تزایدت كما أن طبیعة أنشطتھا، وھذا ھو األھم، قد تغیرت

كثر فأكثرالشركات العسكریة واألمنیة الخاصة تنخرط أوإضافة إلى الدعم اللوجستي األكثر تقلیدیة، راحت
في أنشطة تجعلھا أقرب إلى صمیم العملیات العسكریة ـ ومن ثم أقرب إلى األشخاص المحمیین من ِقبل

وتتضمن ھذه األنشطة حمایة األفراد العسكریین واألصول العسكریة، وتدریب.القانون الدولي اإلنساني
 . مع المحتجزین، بل والقتال أحیانًاالقوات المسلحة وإسداء المشورة لھا، وصیانة نظم التسلح، والتحقیق

 
إن الكثیر من النقاشات المتعلقة بالشركات العسكریة واألمنیة الخاصة تتركز حول مدى مشروعیة
التفویض الخارجي الستخدام القوة ومسألة ما إذا كان ینبغي وضع قیود رسمیة على حق الدول في القیام

 االفتراض الواقعي الوحید على المدى المتوسط ھو أن تواجدوأیًا كانت نتیجة ھذه النقاشات، فإن.بذلك
إن اتجاه الكثیر من الدول.الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة في النزاعات المسلحة مقّدر لھ أن یزداد

وبالنظر إلى.نحو تخفیض حجم قواتھا المسلحة یعني أن عدد القوات المتوافرة للقتال الفعلي سوف یتقلص
الغة التعقید لنظم التسلح الحدیثة، فإن القوات المسلحة تعتمد على نحو متزاید أیضًا على الخبراتالطبیعة ب
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وسوف یتواصل استئجار خدمات الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة من ِقبل.الخارجیة في ھذا المجال
دولیة وغیر الحكومیةبل إن بعض المنظمات ال.الدول التي تعاني جیوشھا نقص األفراد أو نقص التدریب

ولیس من المستبعد أن تلجأ.تستخدم اآلن خدمات الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة ألغراض تأمینھا
مجموعات المعارضة المسلحة مستقبًال إلى استئجار خدمات الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة

لراھن، أن یتم اللجوء إلى استئجار خدماتكما أنھ محتمل، وإن كان ذلك یبدو مستبعدًا في الوقت ا.بدورھا
الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة من قبل العملیات العسكریة المتعددة الجنسیات إذا لم تكن الدول قادر

 .على توفیر القوات المطلوبة
 

كة فياھتمام اللجنة الدولیة ال ینصب على المشاروبالنظر إلى التفویض اإلنساني البحت المنوط بھا، فإن
النقاش بشأن مدى مشروعیة استخدام الشركات الخاصة في النزاعات المسلحة بقدر انصبابھ على إیجاد سبل من

إن السؤال بالنسبة إلى اللجنة الدولیة ال یتعلق بما إذا كان.شأنھا أن تكفل االمتثال األفضل للقانون الدولي اإلنساني
ن تتواجد في النزاعات المسلحة، وإنما بما ینص علیھ القانون الدوليینبغي للشركات العسكریة واألمنیة الخاصة أ

الشركات العسكریة واألمنیة الخاصةما ھي التزامات.اإلنساني حینما تتواجد تلك الشركات في النزاعات
 .وموظفیھا وما ھي التزامات الدول؟ ھذا ھو محور اھتمام القسم الحالي من التقریر

 
لشركات العسكریة واألمنیة الخاصة تعمل في فراغ قانوني، وإن القانون الدولي لیستأحیانًا ما یقال إن ا

كانت ھذه ھي النغمة السائدة في.لدیھ إجابات بشأن طریقة معالجة االنتھاكات المرتكبة من ِقبل موظفیھا
القانونیة، ومنوالحاصل أن مثل ھذه المقولة الواسعة خاطئة من الناحیة.العدید من التقاریر اإلعالمیة

بید أنھ من الصحیح أیضًا أن ثمة مشكالت تتعلق.المھم التشدید على وجود التزامات في ھذا الصدد
بالتفسیر وتعود إلى عدم رغبة الدول وغیرھا من األطراف أو عدم قدرتھا على التمسك بالقواعد في

ألحیان بالصیاغة بالغة االتساع علىعالوة على ذلك، تتسم القواعد الدولیة القائمة في بعض ا.الممارسة
نحو یقتضي اإلیضاح من أجل توفیر اإلرشاد العملي والواقعي بشأن الكیفیة التي ینبغي بھا للدول أن تنقل

إن ھذا ھو الحال على وجھ الخصوص بشأن.تلك القواعد إلى نظمھا القانونیة وممارساتھا الوطنیة
 :قضیتین رئیسیتین

 
في الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة وحقوقھم والتزاماتھمالوضع القانوني لموظ.١
االلتزام الواقع على عاتق الدول باحترام القانون الدولي اإلنساني وكفالة احترامھ فیما یتعلق.٢

بأنشطة الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة
 

 أنھا كثیرًا ما تثیر االلتباسوعلى حین أن المسألة األولى واضحة إلى حد كبیر من الناحیة القانونیة، رغم
 .في الممارسة، فإن المسألة األخرى تحتاج إلى مزید من التوضیح

 
 الوضع القانوني لموظفي الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة وحقوقھم والتزاماتھم

وعلى حین أن القانون الدولي اإلنساني ملزم.تعد الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة شركات خاصة
أي بمقدار(ألطراف الفاعلة من غیر الدول، فإن ھذا ھو الحال فقط بمقدار كونھا طرفًا في نزاع مسلحل

وباعتبارھا كیانات قانونیة، لیست الشركات الخاصة ملتزمة بالقانون).كونھا مجموعات مسلحة منظمة
قّید بالقانون الدوليالدولي اإلنساني، وذلك على عكس حال موظفیھا الذین یتعین علیھم، كأفراد، الت

 .اإلنساني في النزاعات المسلحة
 

إن األفراد العاملین لصالح الشركات الخاصة في ظل النزاعات المسلحة لدیھم حقوق والتزامات بموجب
ویعتمد الوضع.القانون الدولي اإلنساني ـ ولكن لیس ھناك وضع قانوني واحد یشمل جمیع الموظفین

كما أن.تؤدیھ/تعمل في إطارھا والدور الذي یؤدیھ/الة الخاصة التي یعملالقانوني لكل فرد على الح
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الموقف تجاه المرتزقة، وھو كثیرًا ما یكون مفعمًا بالعواطف وبالغ التسیس، یمیل نحو تعقید الفحص
 .القانوني لوضعھم

 
واحدة أو أخرىوفي النزاعات المسلحة الدولیة، یندرج موظفو الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة في

 :من فئات قانونیة عدة
 

من اتفاقیة)٣(و)١)(أ(٤بادئ ذي بدء، قد یكونون من أفراد القوات المسلحة بالمعنى الوارد في المادة
بید أن. إذا كانوا یشكلون جزءًا من ھذه القوات، كما كان علیھ الحال في عدد من المناسبات١٩جنیف الثالثة

الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة ألنھا تتجھ نحو تخفیض حجم قواتھااألغلب أن الدول تلجأ إلى
ومن ثم فإنھ من المرجح أال تكون ھناك سوى حاالت محدودة تشّكل الشركات العسكریة واألمنیة.المسلحة

 .الخاصة فیھا جزءًا من القوات المسلحة
 

 أفراد المیلیشیات أو الوحدات المتطوعةوثانیًا، قد یكّون موظفو الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة من
من اتفاقیة جنیف)٢)(أ(٤األخرى الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع بالمعنى الوارد في المادة

 یكون ھذا ھو الحال، إذا شّكل ھؤالء الموظفون في إحدى حاالت النزاع المسلح الدولي مجموعة٢٠.الثالثة
أن یقودھا:ي المعاییر األربعة التي تعّرف مثل ھذه المجموعةإلى أحد أطراف النزاع وتلب"تنتمي"

شخص مسؤول عن مرؤوسیھ، وأن تكون لھا شارة ممیزة محددة، وأن تحمل السالح جھرًا، وأن تلتزم
 .بقوانین الحرب وعاداتھا

 
مرافقینوثالثًا، یرجح أن یندرج عدد من موظفي الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة في فئة المدنیین ال

من اتفاقیة جنیف الثالثة ـ ویتمثل مثاالن مذكوران)٤)(أ(٤للقوات المسلحة بالمعنى الوارد في المادة
.تحدیدًا في ھذه المادة في األشخاص المدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة ومتعھدي التموین

وعلى حین أنھ یحق لھم.ة یظلون مدنیینومن المھم التشدید على أن المدنیین المرافقین للقوات المسلح
التمتع بوضع أسیر الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة، فإنھ ال یجوز لھم، من حیث كونھم مدنیین،
المشاركة مباشرة في العملیات العدائیة ویمكن المحاجاة بأنھ باإلمكان مالحقتھم بموجب القانون الوطني

ولكي.درج جمیع المتعھدین في فئة المدنیین المرافقین للقوات المسلحةومع ذلك، فلن ین.على قیامھم بذلك
یستحق شخص ما ھذا التوصیف، ینبغي أن تكون ثمة صلة حقیقیة، أي أنھ یجب أن یقدم خدمات للقوات

 .المسلحة ولیس فقط للدولة
 

في الشركات العسكریةوواقع األمر، بالنظر إلى القیود على جمیع الفئات المذكورة أعاله، أن غالبیة موظ
وبھذه الصفة، فھم یتمتعون بالحمایة المكفولة للمدنیین.واألمنیة الخاصة سیندرجون في فئة المدنیین

وفي النزاعات المسلحة الدولیة، فإنھم مشمولون باتفاقیة جنیف الرابعة.بموجب القانون الدولي اإلنساني
.والبروتوكول اإلضافي األول والقانون العرفي)٤المادةطالما كانوا یلبون معاییر الجنسیة الواردة في(

وفي النزاعات المسلحة غیر الدولیة، یندرجون ضمن المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول اإلضافي الثاني
غیر أنھم یفقدون الحمایة إزاء الھجمات المكفولة لھم كمدنیین في كال النوعین من.والقانون العرفي
 .الة مشاركتھم مباشرة في العملیات العدائیةالنزاعات في ح

 
إذ أنھ كثیرًا ما یستخدم، ال سیما"المرتزقة"وأخیرًا، وفیما یتعلق بالوضع القانوني، یجب ذكر مصطلح

ومن الناحیة القانونیة البحتة، یعد.من ِقبل اإلعالم، وصفًا لموظفي الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة
 أغلب األحوال بسبب التعریف الضیق لھذا المصطلح في ظل القانون الدوليھذا الوصف خاطئًا في

بموجب القانون الدولي اإلنساني على أحد األشخاص، فإنما"المرتزقة"ولكي ما ینطبق وصف.اإلنساني
  

 . من البروتوكول اإلضافي األول٤٣ انظر أیضًا المادة19
 . المصدر نفسھ20
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جرى تجنیده خصیصًا لیقاتل في)١(یجب أن یكون:یتعین أن یلبي الشخص كًال من المعاییر الستة التالیة
یحفزه أساسًا إلى المشاركة في العملیات)٣(یشارك فعًال ومباشرة في العملیات العدائیة؛)٢(زاع مسلح؛ن

لیس من رعایا طرف في النزاع وال متوطنًا بإقلیم یسیطر)٤(العدائیة الرغبة في تحقیق مغنم شخصي؛
لیس موفدًا في)٦(النزاع؛لیس عضوًا في القوات المسلحة ألحد أطراف)٥(علیھ أحد أطراف النزاع؛

وقد یفضي عدد من.مھمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفًا في النزاع بوصفھ عضوًا في قواتھا المسلحة
كما یتم"المرتزقة"ھذه المعاییر إلى استبعاد أغلب موظفي الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة من فئة

 ذلك، أوًال، إلى أن أغلب موظفي الشركات العسكریةویعود.تعریفھا في ظل القانون الدولي اإلنساني
واألمنیة الخاصة ال یتم تجنیدھم خصیصًا لیقاتلوا في نزاع مسلح وال یشاركون مباشرة في العملیات

وكثیرًا ما یتم توظیفھم لتقدیم خدمات أخرى، في مجاالت التدریب أو األمن الشخصي أو.العدائیة
وأخیرًا، فبمجرد ضمھم.ُیستبعد من ھذه الفئة جمیع رعایا احد أطراف النزاعوثانیًا،.االستخبارات مثًال

إلى قواتھا المسلحة، تستطیع الدولة الراغبة في استخدام الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة أن تتجنب
 .اعتبار أفرادھا مرتزقة حتى لو كانت جمیع الشروط األخرى متحققة

 
قانون الدولي اإلنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولیة، فإنوعلى أي حال، ومن وجھة نظر ال

 من٤٧المادة(الشخص المندرج ضمن فئة المرتزقة ال یعد مقاتًال وال یحق لھ التمتع بوضع أسیر الحرب
وبالتالي، فإنھ یجوز مالحقة المرتزقة بموجب القانون الوطني على).البروتوكول اإلضافي األول

ومع ذلك فإن المرتزقة، شریطة تلبیتھم لشرط الجنسیة الوارد.مباشرة في العملیات العدائیةمشاركتھم ال
 من ھذه٥داخل الحدود الواردة في المادة( من اتفاقیة جنیف الرابعة، یعدون أشخاصًا محمیین٤في المادة
كول اإلضافي األول من البروتو٧٥وفي غیر ذلك من األحوال، تسري علیھم أحكام المادة).االتفاقیة

 .كجزء من قانون المعاھدات أو القانون الدولي العرفي
 

وتظل للدول بالطبع حریة حظر الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة تمامًا أو حظر بعض الخدمات التي
طرافوعلى سبیل المثال فإن الدول األ.تقدمھا، مثل تلك المتعلقة بالمشاركة المباشرة في العملیات العدائیة

في االتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة واستخدامھم وتمویلھم وتدریبھم واتفاقیة القضاء على
وترتبط.استخدام المرتزقة في إفریقیا علیھا التزام بتجریب نشاط المرتزقة في نظامھا القانوني الداخلي

 وینبغي لھا التفویض الخارجي الستخدامقضیة المرتزقة ارتباطًا وثیقًا بمسألة إلى أي مدى تستطیع الدولة
 .غیر أن القانون الدولي اإلنساني ال یعالج ھذه المسألة.القوة، وھي قضیة تحتفظ بأھمیتھا

 
 التزامات الدول

یقع على الدول عدد من االلتزامات بموجب القانون الدولي اإلنساني فیما یتعلق بأنشطة الشركات
اج ھذه االلتزامات إلى التوضیح من أجل قیام الدول بوضع التشریعاتوتحت.العسكریة واألمنیة الخاصة

 .واآللیات المالئمة
 

یقع على جمیع الدول بموجب المادة األولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع التزام باحترام القانون
الدول التي: سیماوثمة فئات عدة من الدول علیھا أدوار تلعبھا، وال.الدولي اإلنساني وكفالة احترامھ

تستأجر خدمات الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة، والدول التي تعمل الشركات العسكریة واألمنیة
الخاصة على أراضیھا، والدول التي تندرج الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة ضمن والیتھا القضائیة،

 .ألمنیة الخاصةوالدول التي یكون رعایاھا موظفین في الشركات العسكریة وا
 

وفي البدایة من. لدیھا أوثق العالقات بھاالدول التي تستأجر خدمات الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة
المھم التشدید على أن تلك الدول ذاتھا تظل مسؤولة عن احترام التزاماتھا بموجب القانون الدولي اإلنساني

من اتفاقیة جنیف تنص صراحة على أنھ بخالف ١٢وعلى سبیل المثال فإن المادة.والوفاء بھا
.المسؤولیات الفردیة التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي یلقاھا أسرى الحرب
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وتعني ھذه العالقة الوثیقة أیضًا أن الدول یمكن أن تكون مسؤولة مباشرة عن أعمال الشركات العسكریة
 ھذه األعمال قابلة ألن تنسب إلیھا بموجب القانون المتعلق بمسؤولیة الدولة،واألمنیة الخاصة حینما تكون

ال سیما إذا كانت الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة مخولة ممارسة عناصر من السلطة الحكومیة أو إذا
 .كانت تعمل بناء على توجیھات أو تحت إشراف أو سیطرة سلطات الدولة

 
 التي تتعاقد مع شركات عسكریة أو أمنیة خاصة علیھا التزام بكفالة احترامإضافة إلى ذلك، فإن الدول

ویعد ھذا التزامًا قانونیًا واسعًا نوعًا ما، لكن أفضل الممارسات.القانون الدولي اإلنساني من قبل الشركة
لدول أنوعلى سبیل المثال، تستطیع ا.تعطي مؤشرات بشأن الكیفیة التي تستطیع بھا الدول الوفاء بھ

تدرج بعض المقتضیات في العقد الموقع مع الشركة، مثل التدریب المالئم على القانون الدولي اإلنساني
واستبعاد أنشطة بعینھا مثل المشاركة في العملیات العسكریة أو التدقیق في اختیار الموظفین بما یضمن

 .أنھم لم یسبق لھم ارتكاب انتھاكات في الماضي
 

 على الدول التي تستأجر خدمات الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة، مثل بقیة الدول، أنوأخیرًا، یتعین
تقمع جرائم الحرب وسائر انتھاكات القانون الدولي اإلنساني المقترفة من قبل موظفي الشركات العسكریة

 .واألمنیة الخاصة
 

 التزام بكفالة الخاصة على أراضیھاالدول التي تعمل الشركات العسكریة واألمنیةویقع أیضًا على عاتق
ومن الناحیة العملیة، یمكن تحقیق ذلك عبر.احترام القانون الدولي اإلنساني داخل إطار والیتھا القضائیة

وعلى سبیل المثال، تستطیع.سن لوائح توفر إطارًا قانونیًا ألنشطة الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة
عض المعاییر على الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة؛ أو قد تعتمدالدول وضع نظام تسجیل یفرض ب

نظامًا للترخیص سواء للشركات الفرادى أو لخدمات محددة معّرفة سلفًا أو على أساس كل حالة على حدًا
 .بالنسبة لكل خدمة

 
التي یقع مقرھاكما أن الدول التي تندرج الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة ضمن والیتھا القضائیة أو

وھذه الدول في وضع جید یتیح لھا على.داخلھا علیھا بالمثل التزام بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني
وجھ الخصوص اتخاذ تدابیر عملیة وفعالة إذ أن بوسعھا، مثل الدول التي تعمل الشركات العسكریة

عسكریة واألمنیة الخاصة وتصدر لھاواألمنیة الخاصة على أراضیھا، أن تنظم نشاط الشركات ال
وبوسع ھذه الدول سن اللوائح التي تفرض على الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة تلبیة.التراخیص

 .عدد من الشروط للعمل على نحو قانوني، مثل تلقي الموظفین لتدریب مالئم وإخضاعھم للفحص والتدقیق
 

وعلى.ھا موظفین في الشركات العسكریة واألمنیة الخاصةالدول التي یكون رعایاوأخیرًا، یتعین ذكر
حین أن ھذه الدول قد ال یكون لھا أي صلة تقریبًا بالشركة أو بعملیاتھا، فإن لدیھا صلة قویة بموظفیھا
تتصل بالوالیة القضائیة علیھم وقد تكون بالتالي في وضع یتیح لھا ممارسة والیتھا الجنائیة علیھم في حال

 . انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني، حتى لو حدث ذلك في الخارجارتكابھم
 

وعند أخذھا معًا، تشكل.والخالصة أن مختلف الدول علیھا التزامات بموجب القانون الدولي اإلنساني
وتتسم بعض.ھذه االلتزام إطارًا قانونیًا دولیًا واسعًا یحیط بعملیات الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة

وثمة.لتزامات بالعمومیة النسبیة، وتوجد حاجة إلرشاد الدول لكي تستطیع وضعھا موضع التطبیقاال
 .سبل عدیدة یمكن بھا تحقیق ذلك بفعالیة وسد الفجوات المتبقیة في مجال المساءلة
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 )جرت بالتعاون مع اللجنة الدولیة(المبادرة السویسریة بشأن الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة
بالنظر إلى تزاید تواجد الشركات العسكریة واألمنیة الخاصة في النزاعات المسلحة، أطلقت الحكومة
.السویسریة مبادرة ترمي إلى تعزیز احترام القانون الدولي اإلنساني وتقترح سبًال للتعامل مع القضیة

 : فیما یلي٢١وتتمثل أھداف المبادرة
 

شان القضایا التي یثیرھا استخدام الشركات العسكریةاإلسھام في الحوار الحكومي الدولي ب.١
واألمنیة الخاصة؛

دراسة وتطویر أفضل الممارسات، على أساس االلتزامات القائمة، من أجل مساعدة الدول على.٢
.احترام وكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

 
سویسریة بشأن المبادرة بغرض تحقیق المزید من احتراموتعمل اللجنة الدولیة عن كثب مع الحكومة ال

 .القانون الدولي اإلنساني
 

وبعد المشاورات األولیة، انعقد اجتماعان للخبراء الحكومیین واألكادیمیین والمنظمات غیر الحكومیة
وسوف. من أجل مناقشة االلتزامات القائمة وإمكانیات التنظیم٢٠٠٦واألوساط الصناعیة في عام

 مع إجراء مشاورات للخبراء بشأن قضایا محددة وعقد٢٠٠٨تتواصل ھذه العملیة على مدى عام
 .اجتماعات حكومیة دولیة

 
 

  االحتالل وأشكال أخرى من إدارة األراضي األجنبیة–سابعًا
 

 االحتالل
 أراض كما یبرزویستند أساسًا إلى مفھوم السیطرة الفعلیة على.االحتالل ھو وضع ینظمھ القانون الدولي

تعتبر األراضي محتلة عندما : "١٩٠٧ من قواعد الھاي لعام٤٢من التعریف الذي تنص علیھ المادة
وال یشمل االحتالل إال األراضي التي أقیمت علیھا.توضع فعًال تحت السلطة المباشرة للجیش المعادي

 ".ھذه السلطة ویمكن أن تمارس علیھا
 

 ، واتفاقیة جنیف١٩٠٧ال یوجد خالف بشأن وجوب تطبیق األحكام ذات الصلة من قواعد الھاي لعام
 ، تطبیقًا تامًا في جمیع حاالت االحتالل١٩٧٧، والبروتوكول اإلضافي األول لعام١٩٤٩الرابعة لعام

ویقدم.جھ مقاومةالكامل أو الجزئي ألراض أجنبیة ، سواء واجھ االحتالل مقاومة  مسلحة أم لم یوا
عمومًا القانون المتعلق باالحتالل اإلطار القانوني للممارسة المؤقتة للسلطة من جانب القوة المحتلة؛
ویسعى إلى تحقیق توازن بین االحتیاجات األمنیة لھذه السلطة، من جانب، ومصالح السلطة الخارجة

لیدي لقانون االحتالل، ال تنقل السیادة إلىوفي التفسیر التق.ومصالح السكان المحلیین، من جانب آخر
وبالتالي، یتوجب على .الوضع القائمالسلطة المحتلة، وعلى ھذه األخیرة أن تحافظ بقدر اإلمكان على

السلطة المحتلة أن تحترم القوانین والمؤسسات القائمة وأال تدخل من التغییرات إال ما ھو ضروري للقیام
الحتالل ، والمحافظة على النظام العام والسالمة العامة ، وتأمین حكم سلیم ،بواجباتھا بموجب قانون ا

 .والحفاظ على األمن
 

وجاء.إال أن قانون االحتالل واجھ تحدیات بحجة أنھ غیر مالئم للسمات المعقدة لحاالت االحتالل الحدیثة
ى حاالت كانت طرفًا معنیًا فیھا،تبریر دول معینة إلحجامھا عن القبول بوجوب تطبیق قانون االحتالل عل
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من خالل االدعاء بأن تلك الحاالت تختلف اختالفًا كبیرًا عن االحتالل التقلیدي من جانب قوة مقاتلة وأنھ
 .ینبغي  أن تحكمھا مجموعة من القواعد أكثر تحدیدًا مما یوفره حالیًا قانون االحتالل

 
یة معینة من القانون الدولي العام مثل الحق في تقریرووفقًا لبعض األكادیمیین، ھنالك مفاھیم أساس

وقد.المصیر، وكذلك التطورات التي طرأت على قانون حقوق اإلنسان، لم یعكسھا تمامًا قانون االحتالل
أثارت إمكانیة تطبیق قانون حقوق اإلنسان في حاالت االحتالل أسئلة مھمة تستحق أن ینظر فیھا مثل

كما.ذھب فیھ سلطة محتلة بالنسبة إلى تنفیذ ذلك القانون في األراضي المحتلةالمدى الذي یمكن أن ت
برزت مسائل محددة تتعلق بحق تقریر المصیر ومنھا حق السلطة المحتلة في اتخاذ إجراءات قانونیة
تعزز ممارسة الشعب لھذا الحق، وھل أن حق تقریر المصیر یمكن أن یبرر إدخال تغییرات جذریة في

 .ي المحتلة سواء أكانت تغییرات اجتماعیة أم اقتصادیة أم سیاسیة أو في المؤسساتاألراض
 

ویرتبط بذلك نقاش أوسع حول تزاید عدم المالءمة المزعومة للمبدأ الكامن وراء قانون االحتالل أي أن
م القانونیةممارسة السلطة المؤقتة التي یحق للمحتل ممارستھا ال تسمح بإدخال تغییرات واسعة على النظ

وقیل بالفعل أن جمود قانون االحتالل  یشدد بدون.والسیاسیة والمؤسسیة واالقتصادیة لألراضي المعنیة
وقد أشیر في ھذا السیاق. السیاسیة واالجتماعیة لألراضي المحتلةاالستمراریةمبرر على الحفاظ على

ؤسساتھ بسبب االحتالل قد یكون فيإلى أن تحویل نظام حكومي قمعي أو إعادة بناء مجتمع تنھار م
ولذلك، یمكن القول أن.مصلحة المجتمع الدولي وربما ضروریًا للحفاظ على السلم العالمي أو إعادة بنائھ

اختالفًا متزایدًا برز بین قانون احتالل یطلب احترام القوانین والمؤسسات القائمة وما یبدو في ظروف
 .مع الذي یعیش تحت االحتاللمعینة من ضرورة لتغییر جذري للمجت

 
وتبقى المسائل المطروحة أعاله ذات أھمیة متساویة عندما تأتي األھداف المشجعة للتغییر في حاالت
احتالل معینة، وغالبًا مبررة باعتبارات تتعلق بحقوق اإلنسان، من تفویض من مجلس األمن لألمم

شًا حول مالءمتھا والمسؤولیات التي حددھا مجلسوأثارت قواعد معینة من قانون االحتالل نقا.المتحدة
 یمكن في حاالت معینة أال یتفق مع ھدف إصالح نظام حكمالوضع القائماألمن ، ذلك أن واجب احترام

مجلس األمن ألجزاء من قانون"تقطیع"وقد وصف البعض ھذه الحالة بصدام بین الواجبات أو.محدد
قانون االحتالل أصبح مقبوًال من األخصائیین القانونیین إلى الحد الذيویبدو أن االنحراف عن.االحتالل

 . الموجودة في صكوك القانون الدولي اإلنسانياألحكام اآلمرةال یمس فیھ معاییر
 

إال أنھ ینبغي اإلشارة إلى أن من الضروري وضع.ھذا ویقدر أن من المبكر اقتراح أیة أجوبة محددة
ر الذي یجوز إدخالھ أثناء فترة االحتالل، إذا ما قبل بضرورة التغییر كما یدافعبعض الحدود على التغیی

وبینما قد تتمتع حكومة االحتالل بدرجة من المرونة في تنفیذھا لمعاییر حقوق اإلنسان ، بما.عنھ البعض
ت لكي تتوافق لتغییر القوانین والمؤسساتطلق یدھافي ذلك الحق في تقریر المصیر، ال یمكن بالتأكید أن

ویجب أال.مع احتیاجاتھا أو قیمھا الخاصة في المجاالت السیاسیة أو القانونیة أو الثقافیة أو االقتصادیة
ننسى أن قانون االحتالل ھو كل متماسك یوازن بعنایة بین مجموعة من المصالح المختلفة ال یمكن

 .االنحراف عنھا إال في ظروف استثنائیة
 

 إدارة األراضي المحتلةأشكال أخرى من
مجموعة أخرى من  برزتإلى جانب التحدیات المتنوعة التي تثیرھا حاالت االحتالل المعاصرة،

التحدیات تتعلق بوجوب تطبیق القانون الدولي اإلنساني على عملیات حفظ السالم لقوات األمم المتحدة
ولم. السابع من میثاق األمم المتحدةالسیما تلك التي تتضمن اإلدارة الدولیة ألراض بموجب الفصل

تضطلع دائمًا األمم المتحدة بوظائف حكومیة مباشرة في مختلف تدخالتھا بموجب ھذا الفصل ، بل
اعتمدت بدال من ذلك على المؤسسات الوطنیة، أو حین لم تكن ھذه متوفرة، وضعت المسؤولیة على عاتق

وثمة مسائل مھمة برزت. مكلفة بإدارة األراضي المعنیةالقوات العاملة في المیدان أو على ھیئة خاصة



30IC/07/8.434

في مثل ھذه الحاالت شملت التساؤل حول وجوب تطبیق القانون الدولي اإلنساني وقانون االحتالل في ھذا
وبالتالي یبدو من الضروري أن یحدد بوضوح اإلطار.النوع من عملیات األمم المتحدة وفي أي ظروف

إدارة أراض من جانب قوات متعددة الجنسیات أو من جانب إدارة مدنیة دولیة،القانوني الذي ینظم
ویبدو من المناسب، لھذا.الدولي اإلنساني وقانون االحتالل في ھذا السیاق واألھمیة الخاصة للقانون

كل التيالغرض، أن ینظر في ما إذا كان القانون الدولي اإلنساني یوفر حلوًال عملیة للعدد الكبیر من المشا
 .تواجھھا إدارة دولیة مدنیة أو عسكریة

 
وبناء على المسائل التي أثیرت أعاله، وكذلك المسائل األخرى التي شكلت مؤخرًا تحدیات لقانون

،)وقد ذكر بعضھا في التقریر الذي قدمتھ اللجنة الدولیة إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرین(االحتالل
ظر في ما إذا كان من الضروري أن تعَزز قواعد قانون االحتالل أو توَضح أوتنوي اللجنة الدولیة الن

 مشروعًا یتعلق بقانون االحتالل یھدف إلى٢٠٠٧وقد أطلقت اللجنة الدولیة في العام.تطَور وإلى أي حد
تفحص المسائل المثارة في ما یتعلق بحاالت االحتالل الحدیثة وغیرھا من أشكال إدارة األراضي

ویتوقع أن یتابع ھذا المشروع الذي یشمل المشاورات مع جھات رئیسیة، وتنظیم اجتماعات.جنبیةاأل
القانون  والتي ركزت على وجوب تطبیق٢٠٠٣للخبراء، المناقشات التي جرت في اجتماع الخبراء عام

الدولیة ، بمساعدةوتأمل اللجنة.الدولي اإلنساني وقانون االحتالل على عملیات السالم متعددة الجنسیات
 .الخبراء القانونیین، اقتراح وسائل للمضي قدمًا تتعلق بالمضمون وباإلجراءات

 
 

 دور العقوبات: تعزیز االحترام للقانون الدولي اإلنساني–ثامنًا
 

یشكل التنفیذ األفضل للقانون الدولي اإلنساني في حاالت السلم وفي النزاعات المسلحة على حد سواء
وقد ركزت ھذه األخیرة اھتمامھا، في تقریرھا المقدم إلى المؤتمر.یة دائمة بالنسبة إلى اللجنة الدولیةأولو

الدولي الثامن والعشرین، على الوسائل واألسالیب الكفیلة بتحقیق احترام أكبر وامتثال أفضل للقانون
احترام"دى واجب الدول فيالدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة السیما عبر تسلیط الضوء على م

ونظمت أیضًا سلسلة من خمس ندوات.في جمیع األحوال"القانون الدولي اإلنساني وضمان احترامھ
إقلیمیة للخبراء درست فیھا إلى جانب مسائل أخرى اآللیات القائمة والمحتملة لمراقبة القانون الدولي

 .اإلنساني وتنفیذه
 

یم التقریر إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرین ، یبقى ھدف تحقیقوبعد مرور أربع سنوات على تقد
وھذه مسؤولیة األطراف في النزاعات.احترام أكبر للقانون الدولي اإلنساني وتنفیذه وتعزیزه تحدیًا دائمًا

 .المسلحة أوًال، الدول منھا أو غیر الدول
 

ویتطلب أیضًا من.من جانب كل األطراف المتحاربةإن التنفیذ یفترض فھمًا للقانون والتزامًا باحترامھ
الدول عمًال متواصًال في أنظمتھا القانونیة وفي ممارساتھا بھدف اعتماد المجموعة الواسعة من إجراءات
التنفیذ الوطنیة التي یتطلبھا القانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك إصدار القوانین، ووضع الدالئل

.تدریب المناسب وإشراف القیادة المطلوب داخل القوات المسلحة وقوات األمنالعسكریة، وتنظیم ال
إضافة إلى ذلك، یجب تحدید العقوبات المناسبة ذات الطابع الجنائي أو التأدیبي وتطبیقھا على الذین

 .ینتھكون القواعد
 

عدد كبیر من الدول التيلقد تحقق تقدم مھم في السنوات األربع الماضیة في األنظمة القانونیة الوطنیة ل
وینعكس.سعت إلى تكییف قوانینھا وممارساتھا مع أحكام القانون الدولي اإلنساني والواجبات الناتجة عنھا

ذلك، من بین أمور أخرى، في إنشاء عدد متزاید من الدول للجان وطنیة وھیئات أخرى مكلفة بتقدیم
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إال أن.ن الدولي اإلنساني وتنفیذه على الصعید الوطنيالمشورة لحكوماتھا حول المسائل المتعلقة بالقانو
 .الوضع ال یزال یتطلب كثیرًا من الجھود وتبقى ھذه المسألة محط اھتمام دائم من جانب اللجنة الدولیة

 
ھذا وأنجزت أیضًا خالل السنوات الخمس عشرة الماضیة خطوات سریعة نحو وضع آلیات دولیة

وأنشئت محاكم متخصصة، كما أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة.یة الفردیةلالعتراف بالمسؤولیة الجنائ
وأثبتت أیضًا بعض الدول استعدادھا لممارسة والیة قضائیة خارج األراضي.ومحاكم خاصة أو مختلطة

على جرائم الحرب من أجل مقاضاة ومعاقبة االنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي اإلنساني في محاكمھا
وبینما یمكن القول أن االعتراف بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة قد شھد تطورات ملموسة،.یة الخاصةالوطن

 .إال أن تحسین امتثال جمیع المتقاتلین للقانون الدولي اإلنساني في ساحات القتال  یبقى تحدیًا رئیسیًا
 

رادعة على مرتكبي انتھاكات خطیرةمبادرة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشأن دور العقوبات وآثارھا ال
 للقانون الدولي اإلنساني

 دراسة حول جذور السلوك في الحرب، وكان ھدفھا التعرف إلى العوامل٢٠٠٤نشرت اللجنة الدولیة عام
وكانت إحدى استنتاجات الدراسة الرئیسیة أن التدریب واألوامر.الحاسمة في تحدید سلوك المتقاتلین

 الفعلیة لإلخفاق في إطاعة تلك األوامر ھي الوسائل األفضل للتأثیر في سلوك حامليالصارمة والعقوبات
 .السالح

 
وقد تفحصت اللجنة الدولیة بعمق ھذه االستنتاجات وركزت بصورة خاصة على دور العقوبات في ضمان

تنتاجات، ونظرتوسعت أیضًا إلى إیجاد المزید من اإلثبات لالس.احترام أكبر للقانون الدولي اإلنساني
وتتعلق ھاتین المسألتین بطبیعة العقوبات وخصائصھا وبالبیئة التي.في مسألتین اعتبرتھما أساسیتین

وتھدف دراسة المسألتین إلى ردع حاملي السالح عن ارتكاب انتھاكات خطیرة للقانون الدولي.تطبق فیھا
 .اإلنساني

 
 طبیعة العقوبات وخصائصھا

 بالطبیعة الرادعة للعقوباتمن دراسة اللجنة الدولیة على ثالث قضایا رئیسیة بدءًا یركز الجزء األول
 .وتحدیدًا الدور الذي یلعبھ التھدید بالعقاب مقابل العقاب نفسھ

 
وقد الحظت اللجنة الدولیة في ھذا السیاق أنھ في حال طبقت العقوبات بطریقة عشوائیة وبالتالي أصبح

 بھا، یمیل حینھا المقاتلین إلى المخاطرة وانتھاك القانون إذ یعتبرون أن ثمةمن غیر الممكن التنبؤ
إضافة إلى ذلك، إذا ما اعتبرت العقوبات افتراضیة بحتة، لن.احتماالت قویة في أال یتعرضوا للعقاب

 وھنا تظھر الضرورة لتعزیز فعالیة العقوبات.تكون فعالة في تجنب االنتھاكات حتى لو كانت شدیدة
وشرعیتھا على كافة المستویات، إذ أن المشكلة تكمن بالفعل في أحكام جنائیة غیر مالئمة أكثر مما تكمن

ففي خضم النزاعات المسلحة، ال تستطیع عادة المحاكم، الوطنیة منھا أو الدولیة، أن.في غیاب التنفیذ
جة لحلول بدیلة أو تكمیلیة تحّولومن ثم، ھنالك حا.تتدخل وال تتدخل عبر محاكمة المنتھكین ومعاقبتھم

فإذا توقع مرتكبو انتھاكات خطیرة للقانون الدولي اإلنساني تطبیق العقاب ،.العقوبات إلى واقع ملموس
ویجب في ھذا السیاق أن.سواء عبر النظام القضاء الجنائي أو أیة وسیلة أخرى ، یمكن أن یتغیر سلوكھم

رسل إشارات سریعة وفعالة إلى المقاتلین وتمثل وصمة عار تالحقھمتستكشف العقوبات التأدیبیة ألنھا ت
إال أن من الواجب االحتراس لقضیتین ھما أن من الممكن أوًال أن.ویمكن أن تؤدي إلى نبذ نظرائھم لھم

 ینظر إلى العقوبات التأدیبیة وكأنھا وسیلة إلخفاء خطورة الجریمة، ویمكن ثانیًا أن تكون غیر كافیة بالنظر
 .إلى مصلحة الضحایا

 
ففي كل أنواع النزاعات المسلحة ،.أما المسألة الثانیة فتتعلق باألشخاص الذین تطبق علیھم العقوبات

یوسع القانون الدولي المسؤولیة الجنائیة لالنتھاكات لتتجاوز دائرة المنفذین الفعلیین وتشمل عددًا كبیرًا من
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وتبدي اللجنة الدولیة اھتمامًا خاصًا.لموظفین العسكریین والمدنیینالمشاركین المحتملین بمن فیھم كبار ا
من حاملي السالح، ورؤساء(بتقییم أثار ھذه المسؤولیة الموسعة بالنسبة إلى دور األفراد المعنیین

 .والعقوبات التي یمكن أن ترافق سلوكھم غیر المشروع)الوحدات المیدانیة، والقادة أو المسؤولین المدنیین
 

، المدنیة منھا والعسكریة، وآثارھا في ما یتعلق بضمانبأشكال العدالةوتعني المسألة الثالثة  قید الدراسة
في حال عدم وجود  أحكام خاصة بالوالیة الحصریة للمحاكم‘یجب.احترام أكبر للقانون الدولي اإلنساني

 .ر التي یحدد وفقھا توزیع االختصاصاتالمدنیة أو العسكریة، أن یبذل المزید من الجھد لوضع المعایی
 

 تأثیر البیئة في األثر الرادع للعقوبات
یسعى الجزء الثاني من ھذه الدراسة إلى تفحص السیاق الذي تحدث فیھ انتھاكات القانون الدولي اإلنساني

مسلحة تحلیًالویتطلب تحدید العوامل التي تؤثر في السلوك أثناء النزاعات ال.وإمكانیة تطبیق العقوبات
یتجاوز مسألة العقوبات وینظر في كافة العناصر التي من شأنھا التأثیر في ھذا السلوك السیما أن المقاتلین

كما أن محاولة التوفیق بین قیم.ال یرون العقوبات  بوضوح وال یفھمونھا بنفس الطریقة في كل مكان
وتبدي اللجنة الدولیة استعدادًا.جدیرة بالتقدیرمختلف المجموعات وقیم القانون الدولي اإلنساني خطوة

إلجراء دراسة حول فعالیة العقوبات تأخذ في االعتبار تأثیر العوامل التي تمیز سیناریوھات محددة مسبقًا
 .یطلب فیھا تطبیق العقوبات ، وھذا مجال للبحث لم یستكشف كثیرًا

 
 
 

 آمال الضحایا واحتیاجاتھم
عقوبات ، یجب أن نفكر جدیًا في مصالح ضحایا انتھاكات القانون الدولي اإلنسانيعندما ننظر إلى دور ال

وغالبًا ما یؤدي عدم مراعاة المحاكمات الجنائیة.وإلى نمط النظام األفضل لالستجابة آلمالھم واحتیاجاتھم
لعالج والتيفالمسائل مثل الحقیقة والتعویضات وا.لمصالح الضحایا إلى اإلحباط وخیبة األمل والغضب

تلعب دورًا أساسیًا في السماح لألفراد بإعادة بناء حیاتھم ال یمكن أن تعالج بصورة مالئمة في نظام عدالة
ویجب أن ننظر في ھذا الصدد في آلیات بدیلة یمكن أن تفرض على مرتكبي االنتھاكات.جنائیة عادي

عادیة ، ویمكن أن تنتج عن عملیة مساومةعقوبات قد تكون ذات طبیعة مختلفة عن العقوبات الجنائیة ال
وتأمل اللجنة الدولیة في أن تستكشف الحقًا عملیات بدیلة أو.بین ضحایا المجرمین والمجتمع المتضرر

 .تكمیلیة  وتقاس آثارھا على تفادي انتھاكات خطیرة للقانون الدولي اإلنساني
 

 كیف تجري األبحاث
 اللجنة الدولیة مع مجموعة من الخبراء المستقلین من مجاالت متنوعةمن أجل القیام بھذه الدراسة ، تعمل

أبریل/طلب منھم اإلجابة كتابة عن أربع دراسات حالة، وحضروا اجتماعین غیر رسمیین عقدا في نیسان
، ناقشوا خاللھما موضوعات مثل طبیعة العقوبات واألشكال المختلفة٢٠٠٧یونیو/ وحزیران٢٠٠٦

لة، ومخاطر المثول أمام القضاء، والعفو العام، وحاجات الضحایا وآلیات العدالةللمسؤولیة والعدا
وساعدت االجتماعات في تحدید عدد المسائل التي ستعالج على نطاق أوسع في اجتماع أقالیمي.االنتقالیة

وسیكون ھدف ھذا االجتماع صیاغة اقتراحات عملیة مصممة.٢٠٠٧نوفمبر/یعقد في تشرین الثاني
مساعدة اللجنة الدولیة في جھودھا للمساھمة في إنشاء نظام متكامل من العقوبات یكون لھ أثر طویل األمدل

 .على سلوك المقاتلین وعلى بیئتھم من أجل التشجیع على امتثال أفضل للقانون الدولي اإلنساني
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 ١الملحق
 

 الرجاء الرجوع إلى الوثیقة الملحقة
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              اللجنة الدولیة للصلیب األحمر                        المعھد الدولي للقانون اإلنساني
 
 

 ٢الملحق
 
 

 المائدة المستدیرة الثالثون بشأن
 لقانون الدولي اإلنسانيفي االقضایا الراھنة

 
 
 

  العدائیةالعملیات سیر
 

 عادة قراءة قانون النزاعات المسلحةإ
 ١٩٠٧بعد مرور مائة عام على اتفاقیات الھاي لعام

 ١٩٧٧وثالثین عامًا على البروتوكولین اإلضافیین لعام
 
 

 األعمالجدول
 

 ٢٠٠٧ سبتمر/ أیلول٨ إلى٦
 سان ریمو، إیطالیا

 
 
 

 تحت الرعایة السامیة
 لفخامة رئیس الجمھوریة اإلیطالیة

 ورجیو نابولیتانوالدكتور ج
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 ٢٠٠٧ سبتمبر/ أیلول٥األربعاء،
 

١٥:٠٠-
٢٠:٠٠ 

 Grand Hôtel de Londresتسجیل المشاركین ـ مركز المؤتمرات، فندق
 تنعقد جمیع الجلسات العامة في مركز المؤتمرات

١٨:٠٠-
٢٠:٠٠ 

 Grand Hôtel de Londresحفل ترحیب، فندق
 

 ٢٠٠٧ سبتمبر/ أیلول٦الخمیس،
 

 الجلسة االفتتاحیة ١٠:١٥-٩:٣٠
 البروفسور میشیل فوثاي، الرئیس باإلنابة، المعھد الدولي للقانون اإلنساني:رئیس الجلسة

 
 ورسالة من رئیس جمھوریة إیطالیا، جورجیو نابولیتان 

 
 :     كلمات الترحیب 

 سان مارینوةالدكتور كالودیو بوریا، عمد•
 الخارجیة، إیطالیاةراوزوكیلالسیناتور جیاني فیرنیتي،•
السید دانیال كلینجیلي، وزارة الخارجیة، سویسرا•
ث لیجنزاد، المستشارة القانونیة، وزارة الخارجیة، ھولندایالدكتورة لیزب•
الدكتور ماسیمو بارا، رئیس الصلیب األحمر اإلیطالي•

 
:الكلمة الرئیسیة

  األحمرالدكتور جاكوب كیلنبرغر، رئیس اللجنة الدولیة للصلیب•
  

مقدمة لموضوع:خالقي وتاریخي ومستقبليأ العدائیة من منظورالعملیات سیر -١
 المائدة المستدیرة

)١٢:٣٠-١٠:١٥( 
 جیني، نائب رئیس المعھد الدولي للقانون اإلنساني.الدكتور رولف ك:المنّسق 

 
١٠:١٥-
١٠:٣٥ 

  العدائیةیاتالعمل سیراألسس األخالقیة والفلسفیة للقانون المتعلق ب
 الدكتور ھوغو سلیم، كبار الباحثین، مركز الحوار اإلنساني، جنیف، سویسرا

 
١٠:٣٥-
١٠:٥٥ 

 وما١٩٧٧ إلى البروتوكولین اإلضافیین لعام١٩٠٧من اتفاقیات الھاي لعام
  العدائیةالعملیات سیر للقانون المتعلق بتاریخيبعدھما ـ التطور ال

لقانون الدولي والتعاون داخل الحركة، اللجنة الدولیة للصلیبالدكتور فیلیب شبوري، مدیر ا
  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–األحمر

 
١٠:٥٥-
١١:٢٥ 

 استراحة
 

١١:٢٥-
١١:٤٥ 

 التحوالت المعاصرة في الحرب
 توماس ھیمز، مشاة البحریة األمریكیة)متقاعد(العقید

 
 مناقشة-١١:٤٥
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١٢:٣٠  
١٢:٣٠-
١٤:٣٠ 

 ءالغدا
 

  استعمال القوة في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان-٢
  )١٥:٤٠-١٤:٣٠( 

 الجنرال غیوسیبي فالوتو، رئیس مركز دراسات الدفاع العلیا، روما، إیطالیا:المنّسق 
 

١٤:٣٠-
١٤:٥٥ 

ملة أمنظم متكا: العدائیة والحفاظ على النظامالعملیات سیرالقواعد الحاكمة ل
 ؟متضاربة

 السیدة ییلینا بیجیك، مستشارة قانونیة، الشعبة القانونیة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
 

١٤:٥٥-
١٥:٢٠ 

  العدائیة في سیاق مكافحة اإلرھابالعملیات سیر
 لیتزو، مشاة البحریة األمریكیة، قائد كتیبة، مقر مشاة البحریة، واشنطن العاصمة.العقید ویلیام ك

 
١٥:٢٠-
١٥:٤٠ 

 مناقشة
 

  المقاتلون واألھداف العسكریة في مقابل األشخاص المدنیین واألعیان المدنیة-٣
)١٩:٠٠-١٥:٤٠( 

 البروفسور إیف ساندوز، عضو اللجنة الدولیة للصلیب األحمر:المنّسق 
 

١٥:٤٠-
١٦:٠٥ 

  في"المدنیین والسكان المدنیین" و"المجموعة المسلحة"و"المقاتل"مفاھیم
 النزاعات المسلحة الدولیة

 العمید كینیث واتكین، مشاور عدلي عام في القوات المسلحة الكندیة
١٦:٠٥-
١٦:٣٠ 

 في"المدنیین والسكان المدنیین" و"المجموعة المسلحة"و"المقاتل"مفاھیم
 النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 مدیر تحریر الكتاب-معة أمستردامكلیفنیر، أستاذ مساعد في القانون الدولي، جا.الدكتور یان ك
 السنوي للقانون الدولي اإلنساني، ھولندا

 
١٦:٣٠-
١٦:٥٠ 

 استراحة
 

١٦:٥٠-
١٧:١٥ 

  العدائیةالعملیاتمفھوم المشاركة المباشرة في
 الدكتور نیلز ملتزر، مستشار قانوني، الشعبة القانونیة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 
١٧:١٥-
١٧:٣٠ 

 مناقشة
 

١٧:٣٠-
١٨:٠٠ 

 تعریف الھدف العسكري
، وزارة الدفاع)للشؤون الخارجیة(البروفسور ھایز باركس، النائب المساعد للمستشار القانوني

 األمریكیة
 الدكتور كنوت دورمان، نائب رئیس الشعبة القانونیة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 
١٨:٠٠-
١٨:٢٠ 

 مناقشة
 

١٨:٢٠-
١٨:٤٠ 

 طبق في حالة الشكالقانون المن
السید دانیال كلینغیل، رئیس قسم حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وزارة الخارجیة،

 سویسرا
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١٨:٤٠-
١٩:٠٠ 

 مناقشة
 

 حفل استقبال بدعوة من كازینو سان ریمو ١٩:٣٠
 

 ٢٠٠٧ سبتمبر/ أیلول٧الجمعة،
 

 لیب القتالاسأ -٤
)١٢:٣٠-٩:٠٠( 

 البروفسورة ماري جاكوبسون، كبیرة المستشارین القانونیین، وزارة الخارجیة، السوید:المنسق 
  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–                                              عضو لجنة القانون الدولي

 
  دراسات حالة–حظر الھجمات العشوائیة ومبدأ التناسب ٩:٤٥-٩:٠٠

 لبروفسور أوف برینغ، عضو مجلس إدارة المعھد الدولي للقانون اإلنسانيا
 السید ستیفان بورغون، محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، كندا

 
  دراسات حالة– قانونیةالجوانب ال:احتیاطات ینبغي اتخاذھا عند الھجوم ١٠:٣٠-٩:٤٥

على نھر( الجامعة األوروبیة، فیادرینا، فرانكفورت–شل فون ھاینیغالبروفسور وولف ھاینت
  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–، ألمانیا)األودر

 البروفسور ماركو ساسولي، جامعة جنیف، سویسرا
 

١٠:٣٠-
١١:٠٠ 

 مناقشة
 

١١:٠٠-
١١:٣٠ 

 استراحة
 

١١:٣٠-
١٢:١٠ 

 –الجوانب القانونیة:آثار الھجماتة منالوقائیحظر الدروع البشریة واالحتیاطات
 دراسات حالة

 البروفسور مایكل شمیت، كلیة الحرب البحریة األمریكیة، الوالیات المتحدة
 البروفسورة فرنسواز ھامبسون، جامعة إیسكس، المملكة المتحدة

 
١٢:١٠-
١٢:٣٠ 

 مناقشة
 

١٢:٣٠-
١٤:٣٠ 

 الغداءاستراحة
 

  وسائل القتال-٥
)١٦:١٠-١٤:٣٠( 

  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–العمید إروین داھیندین، وزارة الدفاع، سویسرا:المنسق 
 

١٤:٣٠-
١٤:٥٠ 

 مبدأ حظر إحداث خسائر ال مبرر لھا أو آالم مفرطة
 الدكتور تیو بوتروش، مدرس مساعد، كلیة القانون، جامعة جنیف، سویسرا

 
١٤:٥٠-
١٦:١٠ 

 :جلسات فرق العمل
تكنولوجیا البیولوجیة واألسلحةال.١•

السید جون بوري، كبیر الباحثین ومدیر المشروع، معھد األمم المتحد لبحوث نزع
)فرع جنیف(السالح

السید ریتشارد لینان، رئیس وحدة دعم تنفیذ اتفاقیة األسلحة البیولوجیة، إدارة األمم
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)فرع جنیف(المتحدة لشؤون نزع السالح
 القانونیةانعكاساتھاو"قاتلةغیر ال"األسلحة.٢•

الدكتور روبین كوبالند، المستشار الطبي، الشعبة القانونیة، اللجنة الدولیة للصلیب
األحمر

 عضو المعھد–)المملكة المتحدة(البروفسور ماركو أودیلو، جامعة إیبیریستویث، ویلز
الدولي للقانون اإلنساني

األلغام والقنابل(نیین بعد النزاعآثار على المدتتسبب فياألسلحة التي.٣•
)العنقودیة ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار

السید رونالد بیتاویر، نائب المستشار القانوني، وزارة الخارجیة األمریكیة
 الدكتور كنوت دورمان، نائب رئیس الشعبة القانونیة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 
١٦:١٠-
١٦:٥٠ 

 استراحة
 

  العدائیة ونظم الحمایة الخاصةالعملیات سیر -٦
  )١٧:٥٠-١٦:٥٠( 

 الجنرال جورجیو بالیس، نائب رئیس المعھد الدولي للقانون اإلنساني:المنسق 
 

١٦:٥٠-
١٧:١٠ 

  العدائیة وأثرھا على المساعدة اإلنسانیةالعملیات سیر
 عضو المعھد الدولي–رویجدال، مدع عام، مكتب المدیر، النیابات العامة، الن.الجنرال أرني و
 للقانون اإلنساني

 
١٧:١٠-
١٧:٣٠ 

  العدائیة وحمایة البیئةالعملیات سیر
الدكتورة ھایكي سبیكر، رئیسة إدارة القانون الدولي اإلنساني والمؤسسات الدولیة، الصلیب

  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–األحمر األلماني
 

١٧:٣٠-
١٧:٥٠ 

 مناقشة
 

 لحرب الجویة ا-٧
)١٩:٠٠-١٧:٥٠( 

 عضو المعھد الدولي للقانون–البروفسور إدواردو غریبي، جامعة تورینو، إیطالیا:المنسق 
 اإلنساني

 
١٧:٥٠-
١٨:٣٠ 

  العدائیة في سیاق الحرب الجویةالعملیات سیرالسمات الخاصة للقانون المتعلق ب
 الدولي للقانون اإلنسانيالبروفسور یورام دینشتاین، عضو مجلس إدارة المعھد

 
١٨:٣٠-
١٩:٠٠ 

 مناقشة
 

 حفل عشاء رسمي ٢٠:٣٠
 

 ٢٠٠٧ سبتمبر/ أیلول٨السبت، 
 

 )متابعة(وسائل القتال
  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–العمید إروین داھیندین، وزارة الدفاع، سویسرا:المنسق 

 
 التقاریر فرق العمل بشأن وسائل القت ٩:٤٠-٩:٠٠

١فریق العمل•
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٢فریق العمل•
٣فریق العمل•

 
 مناقشة 

 
  العدائیةالعملیات سیر تنفیذ القانون المتعلق ب-٨

  )١٢:٠٠-٩:٤٠( 
 رئیس المحكمة–القاضي فوستو بوكار، نائب رئیس المعھد الدولي للقانون اإلنساني:المنسق 

 الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة
 

 نظرة من الداخل: العدائیةالعملیات سیرلقانون المتعلق بالقوات المسلحة لفیذتن ١٠:٠٥-٩:٤٠
  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–شارل غاراواي، المملكة المتحدة)متقاعد(العقید

 
١٠:٠٥-
١٠:٣٠ 

 استراحة
 

١٠:٣٠-
١٠:٥٥ 

:العدائیة العملیات سیرجبر األضرار والتعویض عن انتھاكات القانون المتعلق ب
 الممارسة واآلفاق المستقبلیة

 البروفسورة لیزبیث زیغفیلد، جامعة الیدن، ھولندا
 

١٠:٥٥-
١١:١٠ 

  العدائیةالعملیات سیرفي تنفیذ القانون المتعلق بالراھنةقضایاال
 عضو المعھد الدولي–السفیر ویلیام تافت، أستاذ زائر، كلیة ستانفورد للقانون، الوالیات المتحدة

 لقانون اإلنسانيل
١١:١٠-
١١:٣٥ 

 بواسطة المحاكم الجنائیة الوطنیة العدائیةالعملیات سیرتنفیذ القانون المتعلق ب
 والدولیة

 البروفسور إریك دافید، جامعة بروكسیل الحرة، بلجیكا
 

١١:٣٥-
١٢:٠٠ 

 مناقشة
 

١٢:٠٠-
١٣:٠٠ 

  المستدیرةمائدةختام ال
)١٣:٠٠-١٢:٠٠( 

 میشیل فوثاي، الرئیس باإلنابة، المعھد الدولي للقانون اإلنسانيوفسورالبر:رئیس الجلسة 
  

١٢:٠٠-
١٢:٣٠ 

 سیرلقانون المتعلق بالتي تواجھ االتحدیات المعاصرة:الخالصة واالستنتاجات
  العدائیةالعملیات

 الدكتور فیلیب شبوري، مدیر القانون الدولي والتعاون داخل الحركة، اللجنة الدولیة للصلیب
  عضو المعھد الدولي للقانون اإلنساني–األحمر

 
١٢:٣٠-
١٣:٠٠ 

 مالحظات ختامیة
 الدكتور جیوفاني لورنزو فورسییري، وكیل وزارة الدفاع، إیطالیا

 میشیل فوثاي، الرئیس باإلنابة، المعھد الدولي للقانون اإلنساني البروفسور
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 ٣الملحق

 

 ني في النـزاعات المسلحة غیر الدولیةتعزیز احترام القانون الدولي اإلنسا

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 ٢٠٠٧ أبریل/نیسان

 المحتویات

 تمھید

 مقدمة

 القانون الدولي اإلنساني في النـزاعات المسلحة غیر الدولیة

 التحدیات الخاصة

 الدروس المستخلصة

 تعزیز االحترام عن طریق التعریف بالقواعد

 ق األدوات القانونیةتعزیز االحترام عن طری

 "التعلیل االستراتیجي"تعزیز االحترام من خالل

 مالحظات ختامیة
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 تمھید

وتشمل العملیات العدائیة بین.إن النـزاعات المسلحة األكثر انتشارًا الیوم ھي التي تتمیز بطابع غیر دولي
ت التي تدور بین أفراد منالقوات المسلحة الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة من غیر الدول أو النزاعا

ومن الخصائص التي تعّرف النزاع المسلح غیر الدولي أنھ ینشب بین أشخاص.تلك الجماعات نفسھا
.یعرفون الخلفیة السیاسیة واالقتصادیة والتنظیم االجتماعي والثقافة والعادات الخاصة ببعضھم البعض

ة الفظیعة التي كثیرًا ما تصاحب االقتتال بینومن المؤسف أن تّتسم أیضًا مثل ھذه النزاعات بالوحشی
 .أشخاص ذوي خلفیة واحدة أو مشتركة

ویمنح القانون الدولي اإلنساني إطارًا تشریعیًا یجب االستناد إلیھ لتقییم سلوك األطراف المشاركة في
 بین اتفاقیات المشتركة٣، وافقت الدول، بموجب المادة١٩٤٩ومنذ العام.النزاعات المسلحة غیر الدولیة

وجاءت أحكام المادة.جنیف األربع، على االلتزام، في مثل تلك الحروب، بعدد من المعاییر الدنیا المحددة
 المشتركة ملزمة لجمیع أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بما فیھا الجماعات المسلحة المنظمة٣

 التي یفترض أنھا تعكس اعتبارات إنسانیة المشتركة٣وأضیف في ما بعد إلى المادة.من غیر الدول
أولیة، عدد من األحكام المنصوص علیھا في معاھدات أخرى وفي القانون اإلنساني العرفي الذي ینظم

 .سلوك أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 ولیست صیاغة النصوص القانونیة إال خطوة أولى نحو ضمان حمایة األشخاص الذین ال یشاركون في
العملیات العدائیة مثل المدنیین، أو الذین كفوا عن المشاركة فیھا مثل الجرحى أو المرضى من أفراد

فالتحدي الحقیقي كان یتمثل دائمًا بتعریف األطراف المتناحرة.القوات المسلحة والجماعات المسلحة
المسلحة والجھات الفاعلةوالغرض من ھذه النشرة ھو إمداد الدول والجماعات.بالقواعد وضمان تطبیقھا

في المجال اإلنساني وغیرھا من الجھات التي تعمل مع األطراف المشاركة في النزاعات المسلحة غیر
 .الدولیة بمقترحات عن السبل التي تسمح بتنفیذ القانون على نحو أفضل

ادة منھا في الحاالتوإنھ من باب الوھم أن نعتقد أن ھناك أدوات قانونیة أو حججاً سیاسیة یمكن االستف
فتعدد.التي یكون فیھا القانون موضع انتھاك منتظم، إذا ما غابت اإلرادة السیاسیة بااللتزام بھذا القانون

أسباب النزاعات المسلحة غیر الدولیة واختالفھا وتنوع المشاركین فیھا یعني أیضًا أن على الذین یودون
إال.نون أن یتحلوا بالصبر والحكمة والمعرفة في أداء مھمتھممساعدة األطراف المشاركة على احترام القا

أن التجربة أظھرت أن ثمة أدوات قانونیة وحججًا سیاسیة معینة یمكن، في حال توفرت الشروط الالزمة،
 .أن تساعد على إقناع األطراف المتناحرة على امتثال أفضل للقواعد

یة والحجج السیاسیة التي استخدمتھا اللجنة الدولیةوتعرض ھذه الوثیقة مجموعة من األدوات القانون
.وھیئات أخرى في تعاملھا مع دول وجماعات مسلحة منظمة من أجل تحسین مستوى امتثالھا للقانون

ونوصي الجمیع بانتھاجھا لیس فقط ألنھا أثبتت دائما فعالیتھا، بل ألن من الممكن ومن الضروري أن
وتبقى اللجنة الدولیة ملتزمة بمواصلة.ض منھا أو ربما جمیعھایختبر، في الظروف المناسبة، بع

استكشاف السبل الكفیلة بأن تمنح حمایة أفضل إلى األشخاص المتضررین من النزاعات المسلحة غیر
الدولیة، فضًال عن مساعیھا المستمرة لتعزیز احترام القانون عن طریق تطبیق االستراتیجیات الموضحة

 .في ھذا النص

 كتور جاكوب كلینبرغرالد

 الرئیس

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
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 مقدمة

أصبحت أغلب النزاعات المسلحة الیوم غیر دولیة بطبیعتھا، فھي تدور داخل حدود الدول وتنشب بین
 .دولة ما وجماعة أو جماعات مسلحة منظمة من غیر الدولة أو في ما بین الجماعات نفسھا

 بالدمار والمعاناة شدیدة القسوة على الحیاة الیومیة للعدید من المدنیین الذینویسیطر الخوف أو التھدید
فاالستھداف المتعمد للمدنیین، وتدمیر الممتلكات المدنیة ونھبھا، والترحیل.یقعون أسرى ھذه األوضاع

ة بالنسبة إلىالقسري للسكان، واستعمال المدنیین كدروع بشریة، وتدمیر البنى التحتیة ذات األھمیة الحیوی
السكان المدنیین، واالغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي، والتعذیب، والھجمات العشوائیة ، كلھا
مع غیرھا من أعمال العنف، تبقى لألسف تصرفات شائعة جدًا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة في

 .شتى أنحاء العالم

ن القوانین تمنح، إذا حظیت باحترام أطراف النزاع،ویتشكل القانون الدولي اإلنساني من مجموعة م
وحین ال یحترم القانون.الحمایة الضروریة لألشخاص المتضررین بصورة مباشرة من النزاع المسلح

 .الدولي اإلنساني، تزداد معاناة الناس ویصبح من األصعب رأب اآلثار التي تخلفھا النزاعات

لنوایا الحسنة التي یجّسدھا القانون وواقع المعاناة؟ وما العمل منفما العمل من أجل تقلیص الفجوة بین ا
أجل التأثیر في سلوك األطراف المتحاربة؟ وما ھي التحدیات المطروحة؟ وما ھي االستراتیجیات أو

 المناھج التي أثبتت فعالیتھا؟ وما ھي الدروس المستخلصة من الممارسة؟

 عملیاتھا المیدانیة إلى التخفیف من معاناة الناس أو الحیلولة دونتسعى اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  في
حدوثھا، من خالل حث األطراف المشاركة في النزاع المسلح، باعتبارھا وسیلة من بین وسائل أخرى،

ویشمل ذلك إقامة حوار سري منتظم مع الدولة ومع.على العمل بما یتماشى مع القانون اإلنساني
 . على حد سواء، وتقدیم المالحظات بشأنھالجماعات المسلحة

وتقدم ملخصًا لبعض.وتستند ھذه النشرة إلى تجربة اللجنة الدولیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
التحدیات الھائلة التي واجھتھا اللجنة الدولیة والدروس التي تعلمتھا في مساعیھا الرامیة سعیًا إلى تعزیز

كما تحتوي عرضًا ألنشطة نشر القانون واألدوات القانونیة وطرق.اإلنسانياحترام القانون الدولي
 .اإلقناع التي انتھجتھا اللجنة الدولیة من أجل تعزیز التقّید بالقانون اإلنساني

المستخدم في ھذه الوثیقة الدول أو الجماعات المسلحة المنظمة من غیر"األطراف"یقصد بمصطلح
 .نزاع مسلح غیر دولي وھي بالتالي ملزمة بنصوص القانون الدولي اإلنسانيالدول، التي ھي طرف في

 نشر القانون الدولي اإلنساني والتطبیق األمین لنصوصھ:مھمة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع، في حالة النزاعات المسلحة غیر الدولیة، على أنھ٣تنص المادة
لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر، أن تعرض خدماتھا على أطرافیجوز"

وبذلك تعلن اللجنة الدولیة، عبر ھذا العرض الرسمي لخدماتھا، عن استعدادھا ألداء المھام".النزاع
 .المعھودة إلیھا بموجب القانون اإلنساني

خالل النزاعات المسلحة غیر الدولیة إلى مھمتھا المؤسسیة،وتحتكم اللجنة الدولیة في جھودھا المبذولة
أي حمایة أرواح ضحایا النزاعات المسلحة وكرامتھم، والعمل على تجنب المعاناة عن طریق التعریف
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فإذا ما.ویشكل القانون الدولي اإلنساني أداة أساسیة في تولي ھذه المھمة.بالقانون اإلنساني وتعزیزه
المتنازعة ھذه المجموعة من القوانین، فإنھا تمنح الحمایة الضروریة لألشخاصاحترمت األطراف

 .المتضررین من حاالت النزاعات المسلحة

ویعتبر احترام القانون الدولي اإلنساني أمرًا حاسمًا في إطار الدور األوسع الذي تؤدیھ اللجنة الدولیة
اعدة للعسكریین والمدنیین من ضحایا مثل ھذهتأمین الحمایة والمس"خالل النزاعات المسلحة من أجل

ویؤكد النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر ھذا الدور ویصف.٢٢"األحداث
فھم" وعلى٢٣"التطبیق األمین للقانون الدولي اإلنساني"مھمة اللجنة الدولیة بأنھا تكمن في العمل على

 .٢٤"نيونشر القانون الدولي اإلنسا

 القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 ما ھي قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجب تطبیقھا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة؟

ترد قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجب تطبیقھا في حاالت النزاع المسلح غیر الدولي في كل من
 .القانون العرفيقانون المعاھدات و

لیس لھا طابع" المشتركة بین اتفاقیات جنیف بوجھ التحدید في حالة النزاعات التي٣وتنطبق المادة
ویشمل ذلك، دون أن ینحصر فیھا، النزاعات المسلحة بین الحكومات والجماعات المسلحة".دولي

النزاع" مصطلح٣ف المادةوال تعّر.المنظمة، أو النزاعات التي تدور في ما بین تلك الجماعات
 :إال أن معاییر عدة تحددت من خالل الممارسة، من بینھا".المسلح

nأن یكون التعرف إلى ھویة أطراف النزاع ممكنًا أي أن تتمتع بحد أدنى من التنظیم والھیكلیة وبتسلسل 
 .في القیادة

nدة أن تلجأ األطراف إلى قواتھافیفترض في العا: أن یصل النزاع المسلح إلى مستوى أدنى من الحدة
وتشكل المدة التي تستمر خاللھا أعمال.المسلحة أو تستخدم الوسائل العسكریة ولیس قوات الشرطة فقط

 .العنف عنصرًا إضافیًا ینبغي أخذه في الحسبان

  المشتركة على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلیة، مثل أعمال الشغب٣ تسري المادةالولذلك،
 .وغیرھا من أعمال العنف المعزولة والمتفرقة

 المشتركة تنص صراحة على أن تطبیق أحكامھا ال یؤثر في الوضع٣وتجدر اإلشارة أیضًا إلى أن المادة
 .القانوني ألطراف النزاع

على لزوم توفیر"معاھدة مصغرة" المشتركة التي یشار إلیھا في بعض األحیان بعبارة٣وتنص المادة
یة الدنیا لجمیع األشخاص الذین ال یشاركون مباشرة في األعمال العدائیة أو كفوا عن المشاركة فیھاالحما

مثل المدنیین وأفراد القوات المسلحة ألطراف النزاع الذین قبض علیھم أو أصیبوا بجروح أو ألقوا(
ي تمییز السیما عنوتنص أیضًا على أن یعامل جمیع ھؤالء األشخاص معاملة إنسانیة دون أ).سالحھم

  
يف جنيف يفواهلالل األمحرللصليب األمحراخلامس والعشرونالدويل املؤمترألمحر كما اعتمدهمن النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل ا)د)(٢(٥املادة١

 .١٩٨٦أكتوبر/تشرين األول
 .من املرجع نفسه)ج)(٢(٥املادة٢
 .من املرجع نفسه)ز)(٢(٥املادة٣
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على وجھ التحدید، القتل والتشویھ والمعاملة(طریق حظر أعمال العنف واالعتداء على الحیاة واألشخاص
، وأخذ الرھائن، واالعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى األخص المعاملة المھینة)القاسیة والتعذیب
م وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقةویحظر نص المادة أیضًا إصدار األحكا.والحاطة بالكرامة

وتنص.أمام محكمة مشّكلة تشكیًال قانونیًا وتكفل جمیع الضمانات القضائیة المعترف بأنھا ضروریة
 .المادة، أخیرًا، على أن األطراف ملزمة بجمع الجرحى والمرضى واالعتناء بھم

 المشتركة القانون الدولي العرفي٣حكام المادة، تترجم أ١٩٨٦وكما أكدتھ محكمة العدل الدولیة في عام
.٢٥وتمثل المعیار األدنى الذي ینبغي لألطراف المشاركة في أي نوع من النزاعات أال تحید عنھ

  المشتركة٣المادة

في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل"
 :ن یطبق كحد أدنى األحكام التالیةطرف في النزاع بأ

األشخاص الذین ال یشتركون مباشرة في األعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین)١(
ألقوا عنھم أسلحتھم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب

انیة، دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون، أوآخر، یعاملون في جمیع األحوال معاملة إنس
 .الدین أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر

ولھذا الغرض، تحظر األفعال التالیة في ما یتعلق باألشخاص المذكورین أعاله، وتبقى محظورة في
 :جمیع األوقات واألماكن

ة والسالمة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ والمعاملة القاسیة،االعتداء على الحیا)أ(
 والتعذیب؛

 أخذ الرھائن؛)ب(

 االعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى األخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة؛)ج(

تشكیًال قانونیًا، وتكفلإصدار األحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة)د(
 .جمیع الضمانات القضائیة الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .یجمع الجرحى والمرضى ویعتنى بھم)٢(

ویجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر، أن تعرض خدماتھا على أطراف
 .النـزاع

 اتفاقات خاصة، على تنفیذ كل األحكام األخرى منوعلى أطراف النـزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق
 .ھذه االتفاقیة أو بعضھا

  
،١١٤، صفحة١٩٨٦من تقارير حمكمة العدل الدولية لعام"Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua"أنظر  التقرير بعنوان٤

 .٢١٩ و٢١٨الفقرتان
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 .ولیس في تطبیق األحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني ألطراف النـزاع

، كي١٩٧٧یونیو/ حزیران٨وضع البروتوكول اإلضافي الثاني إلى اتفاقیات جنیف األربع المعتمد في
الت معینة من النزاعات المسلحة غیر الدولیة؛ وذھب في تعزیز الحمایة إلى أبعدینطبق بالتحدید على حا

وال یسري البروتوكول اإلضافي إال إذا صدقت الدولة. المشتركة٣من المعاییر الدنیا الواردة في المادة
ات بینفھو یطبق فقط في النزاع: المشتركة٣ویحدد مجال تطبیقھ بصورة أكثر حصرًا من المادة.علیھ

قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة"القوات المسلحة لدولة ما و
مسؤولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة ما یمكّنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة،

 ).في الثانيمن المادة األولى في البروتوكول اإلضا)١(الفقرة" (وتستطیع تنفیذ ھذا اللحق

 المشتركة، ینص البروتوكول اإلضافي الثاني على المعاملة اإلنسانیة ودون أي٣وعلى غرار المادة
ویوسع الحمایة.تمییز الواجبة لجمیع الذین ال یشاركون مباشرة أو كفوا عن المشاركة في أعمال عدائیة

عیة وأعمال اإلرھاب واالغتصاب المشتركة بإدراج حظر العقوبة الجما٣المنصوص علیھا في المادة
ویضع أحكامًا محددة لحمایة فئات معینة من.واإلكراه على الدعارة وخدش الحیاء وتجارة الرقیق والسلب

األشخاص مثل األطفال، واألشخاص الذین قیدت حریتھم ألسباب تتصل بالنزاع، واألشخاص المالحقین
مرضى والمنكوبین في البحار، والعاملین في الخدماتقضائیًا بسبب جرائم تتصل بالنزاع، والجرحى وال

ال یجوز الھجوم على السكان المدنیین، وتجویعھم كأسلوب(الطبیة أو الھیئات الدینیة، والسكان المدنیین
 ).من أسالیب القتال، وال إرغامھم على النزوح

ات المسلحة غیر الدولیة، تطبق أیضًا في حاالت النزاعمعاھدات القانون اإلنسانيوھناك عدد آخر من
البروتوكول المتعلق بحظر أو تقیید استعمال األلغام واألفخاخ المتفجرة واألجھزة األخرى،:ومن بینھا
البروتوكول الثاني المعدل التفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة (١٩٩٦مایو/ أیار٣المعدل في
لثالث والرابع والخامس التفاقیة حظر أو تقیید استعمال؛ والبروتوكوالت األول وا)١٩٨٠معینة لعام

دیسمبر/ كانون األول٢١ من المادة األولى في االتفاقیة، المعدل في٦أسلحة تقلیدیة، في نص الفقرة
؛١٩٥٤مایو/ أیار١٤؛ واتفاقیة حمایة الملكیة الثقافیة في حالة نشوب صراع مسلح، بتاریخ٢٠٠١

 بشأن حمایة الملكیة الثقافیة في حالة نشوب صراع مسلح،١٩٥٤اقیة الھاي لعاموالبروتوكول الثاني التف
 .١٩٩٩آذار/ مارس٢٦بتاریخ

ومع أن وجود ھذا العدد الكبیر من األحكام والمعاھدات قد یبدو كافیًا، إال أن قواعد المعاھدات التي تسري
نة بتلك التي تنطبق على النزاعات المسلحةعلى النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھي في الواقع بدائیة مقار

فقواعد ھذه المعاھدات لیست قلیلة فحسب بل ھي أیضا أقل تفصیًال فضًال عن أن تطبیقھا، في.الدولیة
 .حال البروتوكول اإلضافي الثاني، یتوقف على حاالت محددة كما ورد أعاله

ثغرات المھمة في ضبط النزاعات المسلحة تّسد بعض الالقانون الدولي اإلنساني العرفيغیر أن قواعد
أوًال، أصبح العدید من أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني یعتبر جزءًا من القانون الدولي.٢٦غیر الدولیة

وتشمل ھذه القواعد حظر الھجمات.العرفي وبالتالي ملزمًا لجمیع أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة
حترام وحمایة العاملین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة ووحدات ووسائطعلى المدنیین، وااللتزام با

النقل الطبي، وحظر تجویع السكان، وحظر الھجمات على كل ما ھو ضروري لبقاء السكان المدنیین على
قید الحیاة، وواجب احترام الضمانات األساسیة لألشخاص الذین ال یشاركون مباشرة أو كفوا عن

في األعمال العدائیة، وواجب البحث عن المرضى والجرحى والمنكوبین في البحار واحترامھمالمشاركة
  

للحصول على مزيد من املعلومات املتعلقة بالقانون العريف ووصف شامل عن قواعد القانون الدويل اإلنساين املنطبقة على الرتاعات املسلحة غري الدولية، أنظر دراسة اللجنة ٥
طبعت يف مصر،"القانون الدويل اإلنساين العريف"، الترمجة العربية حتت عنوان"كب-دوزوالد.ل"و"هنكرتس.م.ج"الدولية عن القانون الدويل اإلنساين العريف، من إعداد

 .٢٠٠٧ -بواسطة برنت رايت للدعاية واإلعالن، القاهرة
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وحمایتھم، وواجب البحث عن الموتى وجمع جثثھم، وواجب حمایة األشخاص المحرومین من حریتھم،
 .وحظر الترحیل القسري للمدنیین، وتوفیر ضمانات معینة لحمایة النساء واألطفال

 المشتركة٣نون الدولي اإلنساني العرفي إلى أبعد من األحكام األولیة التي ترد في المادةھذا ویذھب القا
فقد نشأت من الممارسة أعداد كبیرة من القواعد العرفیة اإلضافیة.وفي البروتوكول اإلضافي الثاني

یة، وحظر الھجماتمثل التمییز بین األھداف المدنیة واألھداف العسكر(المتعلقة بسیر األعمال العدائیة
، وقواعد تتعلق بأشخاص محمیین وأھداف محمیة بصورة)العشوائیة والھجمات التي تنتھك مبدأ التناسب

، وقواعد خاصة)مثل العاملین في مجال اإلغاثة ووسائل عملھم، والصحفیین، والمناطق المحمیة(محددة
 ).مثل حظر رفض طلب الرحمة وحظر الغدر(بطرق قتال معینة

 أن القانون الدولي اإلنساني ال یشكل مجموعة القوانین الوحیدة التي تكفل حمایة األشخاص في حاالتإال
فأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، السیما حقوق اإلنسان التي ال یمكن.النزاعات المسلحة غیر الدولیة

.خاص المستضعفین في مثل ھذه الحاالتتقییدھا، تكّمل القانون الدولي اإلنساني وتوفر أیضًا الحمایة لألش
وباإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تمنح القوانین الوطنیة، في الدولة التي یدور فیھا النزاع، حمایة إضافیة
وتضع قیودًا على السلوك وقد تحدد إطارًا من الضمانات التي یجب احترامھا في حاالت النزاعات

 .المسلحة غیر الدولیة

 ملزمة بالقانون اإلنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة؟ما ھي الجھات ال

كل األطراف في نزاع مسلح غیر دولي، سواء أكانت جھات حكومیة أم جماعات مسلحة، ملزمة بقواعد
 .القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة

.اجب التطبیقفالدول ملزمة صراحة بتطبیق المعاھدات التي تكون طرفًا فیھا وبالقانون العرفي الو
وإضافة إلى ذلك، فإن المادة األولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع ال تطالب الدول األطراف بأن

 .أیضًا"تكفل احترامھ"، في جمیع األحوال، القانون اإلنساني فحسب وإنما أن"تحترم"

و تصبح طرفًا فیھا، فإنومع أنھ یجوز للدول وحدھا أن تصدق رسمیًا على مختلف المعاھدات الدولیة أ
 المشتركة،٣الجماعات المسلحة التي تكون طرفًا في نزاع مسلح غیر دولي ملزمة أیضا باالمتثال للمادة

وتأتي الممارسة.والقانون الدولي اإلنساني العرفي، والبروتوكول اإلضافي الثاني حیثما وجب تطبیقھا
 .لدولیة لتؤكد ھذا االلتزامالواسعة للمحاكم الدولیة وغیرھا من الھیئات ا

ویمتد ھذا االلتزام، باعتباره جزءًا من القانون العرفي الملزم للدول والجماعات المسلحة على حد سواء،
لیشمل من یعمل في الواقع من أفراد آخرین أو جماعات أخرى، بناء على تعلیماتھا أو تحت إشرافھا أو

 .٢٧سیطرتھا

الدول التي ال تكون طرفًا في النزاع المسلح بأال تشجع طرفًا آخر علىوتلزم المادة األولى المشتركة
.انتھاك القانون الدولي اإلنساني أو تتخذ إجراًء من شأنھ أن یساعد على ارتكاب مثل ھذه االنتھاكات

وعالوة على ذلك، ُیفسر نص المادة األولى المشتركة عمومًا على أنھ یقتضي من الدول غیر األطراف في
زاعات المسلحة أن تعمل، بواسطة إجراءات فعلیة، على كفالة احترام القانون الدولي اإلنساني منالن

وھذا یعني أن تتخذ التدابیر المناسبة، من جانب واحد أو جماعیًا، ضد أطراف.جانب أطراف النزاع
جماعات المسلحةالنزاع التي تنتھك القانون الدولي اإلنساني وتتدخل، بصورة خاصة، لدى الدول أو ال

واجب"وال یتعلق األمر بواجب التوصل إلى نتیجة محددة بل ھو.التي یمكن أن تتمتع لدیھا ببعض النفوذ

  
 .، املرجع السابق الذكر من دراسة اللجنة الدولية١٣٩عدةأنظر القا ٦
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أي اتخاذ كل التدابیر الممكنة في محاولة لتجنب انتھاكات القانون الدولي"باستخدام الوسائل الممكنة
 .اإلنساني أو وضع حد لھا

 التحدیات الخاصة

الفاعلة التي تسعى إلى التدخل لدى األطراف في نـزاع مسّلح غیر دولي لتحسین امتثالھاإن الجھات
.للقانون الدولي اإلنساني، قد تواجھ عددًا من التحدیات المحددة

 تنوع النـزاعات واألطراف

لتي تبدوفھي تتراوح بین النزاعات ا.تختلف النـزاعات المسّلحة غیر الدولیة فیما بینھا اختالفًا كبیرًا
وكأنھا حرب تقلیدیة وھي مشابھة للنـزاعات المسلحة الدولیة وصوًال إلى نـزاعات أخرى  تفتقر إلى أیة

إن ھذا التنوع في النـزاعات وفي األطراف المشاركة فیھا یجعل من الصعب جدًا صیاغة طرق أو.ھیكلیة
 .خطط عمل معیاریة من أجل تعزیز احترام القانون اإلنساني

إن. اختالفًا كبیرًا في طبیعتھا- سواء أكانت دوًال أم مجموعات مسلحة منظمة-ف أیضًا األطرافوتختل
عمق معرفة القانون، والدوافع للمشاركة في نزاع مسلح، واالھتمام باالعتراف الدولي أو بالشرعیة

تدخل لدى طرفالسیاسیة أو الحاجة إلیھما، كلھا عوامل تؤثر إلى جانب عوامل أخرى في إمكانیات ال
كما أن االستعداد لمناقشة القانون والنـزاع، أو السماح لطرف ثالث.معین من أجل تعزیز احترامھ للقانون

مثًال، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أو الجھات الفاعلة اإلنسانیة األخرى أو ھیئات األمم المتحدة أو دول(
 .أیضًا في مستویاتھافي التدخل، كلھا أمور تتفاوت)خارجیة محایدة

وھي تتراوح من المجموعات ذات المركزیة.وتبدو المجموعات المسلحة المنظمة تحدیدًا كثیرة التنوع
وصوًال إلى)أي التي تتمتع بھرمیة صارمة وتسلسل قیادي فعال، وقدرات على االتصال، الخ(العالیة

).منشقة تعمل بھیكلیة غیر واضحة للقیادةمع فصائل شبھ مستقلة أو فصائل(المجموعات غیر المركزیة
وقد تختلف المجموعات أیضًا باختالف نطاق سیطرتھا المیدانیة وقدرتھا على تدریب األفراد واإلجراءات

 .التأدیبیة أو العقابیة التي تتخذ ضد األفراد الذین ینتھكون القانون اإلنساني

د التي تبذلھا الجھات الفاعلة أو المنظمات اإلنسانیةوثمة عدد من العوامل األخرى كذلك ستتأثر بھا الجھو
وتشمل ھذه.الساعیة إلى التدخل لدى األطراف في نزاع مسّلح غیر دولي، من أجل تعزیز احترام القانون

العوامل إمكانات الوصول إلى المكان الذي یدور فیھ النـزاع، ومدى تیّسر المعلومات الموثوقة المتعلقة
 . ونوعیة االتصال مع قیادات األطرافبالنزاع، ومستوى

وینبغي ألي محاولة للتدخل لدى األطراف في نزاع مسّلح غیر دولي من أجل تعزیز احترام القانون أن
 .تأخذ في االعتبار ھذه العوامل وغیرھا من العوامل المھمة

 تطبیق القانون اإلنساني إنكار وجوب

غیر دولي، سواء أكان دولة أم مجموعة مسّلحة، وجوبلیس من النادر أن ینفي طرٌف في نزاع مسّلح
 .تطبیق القانون اإلنساني، مما یجعل من الصعب الدخول في نقاش حول احترام القانون

وقد تزعم بدًال من ذلك أنھ.قد ال توافق السلطات الحكومیة، مثًال، على تعریف وضع معّین بالنزاع المسّلح
واستنادًا إلى ذلك، قد تحاول.ة ال تقابل النـزاع المسّلح غیر الدوليأو مجرد أعمال لصوصی"توتر"حالة

دولة ما أن تعیق أو تمنع االتصال بمجموعة مسّلحة أو الوصول إلى المنطقة الجغرافیة الخاضعة
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كما قد تتردد الدولة في السماح بإجراء مفاوضات أو اتخاذ أي التزام من شأنھ، في نظرھا، أن.لسیطرتھا
 ".الشرعیة"لمجموعة المسّلحة بعضیمنح ا

وقد تنفي أیضًا المجموعات من غیر الدولة وجوب تطبیق القانون اإلنساني من خالل رفضھا االعتراف
بمجموعة من القوانین أصدرتھا الدول أو من خالل االدعاء بأنھا ال تستطیع أن تلتزم بواجبات صّدقت

 ھذه الحاالت، نادرًا ما سیكون القانون إطارًا مرجعیًا ذاوفي.علیھا الحكومة موجھة ضد الذین یقاتلون
 .أھمیة، السیما بالنسبة إلى المجموعات التي تستند في أعمالھا إلى إیدیولوجیة راسخة

 غیاب اإلرادة السیاسیة لتنفیذ القانون اإلنساني

محتمل أال یمتلك طرف مافمن ال:قد تواجھ أي جھة فاعلة تحاول تعزیز احترام القانون تحدیًا بارزًا آخر
وقد یكون من.اإلرادة السیاسیة الكافیة، أو ال یظھر أیة رغبة سیاسیة في االمتثال ألحكام القانون اإلنساني

الصعب في حاالت معینة، التحقق من قوة اإلرادة السیاسیة، غیر أن الفھم المتعمق لألوضاع السائدة
لجھات المناسبة في قیادات ھذا الطرف في النزاع، یمكن أنووجود قنوات اتصال مفیدة وإقامة حوار مع ا

 .یساعد في تحقیق الھدف المنشود

فعلى سبیل المثال، یمكن أن یعترف.وقد تختلف سلوكیات مختلف الفصائل حتى داخل الطرف الواحد
 بوجوبالجناح العسكري لھذا الطرف بأھمیة احترام القانون في حین أن ممثلیھ السیاسیین ال یسّلمون

 .تطبیق القانون اإلنساني وال یدعمون تنفیذ أحكامھ، كما یمكن أن یحصل عكس ذلك

ومتى كان ھدف الطرف في نزاع مسّلح غیر دولي یتضارب في جوھره مع مبادئ القانون اإلنساني
تقومفلننظر، مثًال، إلى أطراف.وقواعده وروحھ، فال یمكن أن تكون ھناك إرادة سیاسیة لتنفیذ القانون

بأعمال معینة كجزء من عملیة ھجوم واسعة أو منتظمة موجھة ضد السكان المدنیین، أو أطراف ال تھتم
سنجد أن انتھاكات القانون الدولي اإلنساني ھي، في مثل.إال بالسیطرة على الموارد االقتصادیة أو الثروة

 .ھذه الحاالت، وسیلة لتحقیق األھداف المنشودة

 تصال باألطراف المعنیةاألمن وإمكانیة اال

تبقى التھدیدات األمنیة شائعة في النـزاعات المسّلحة غیر الدولیة، السیما في النـزاعات التي تفتقر إلى بنیة
ومن شأن التھدیدات.تنظیمیة أو النزاعات التي ال تستطیع فیھا أطراف النـزاع توفیر ضمانات أمنیة فعلیة

ب الضمانات األمنیة أن تحول دون الوصول إلى مناطق أو إلى أطرافالتي قد یتعّرض لھا األمن أو غیا
معینة في النـزاع، األمر الذي یشكل عائقًا عامًا أمام الحوار بخصوص أي موضوع، بما في ذلك القانون

 .اإلنساني

 جھل القانون

الح ال یعرفون إالفي العدید من النـزاعات المسّلحة غیر الدولیة، یشترك مباشرة في القتال حاملون للس
ویعیق جھل القانون إلى.القلیل عن القانون الدولي اإلنساني أو لم یتلقوا أي تدریب یتعلق بھذا الموضوع

وبالفعل.حد كبیر الجھود المبذولة لتعزیز احترام القانون الدولي اإلنساني وتنظیم سلوك أطراف النـزاع
انین ما لم تتلَق األطراف المكّلفة باحترام ھذه القوانینیبدو من غیر المحتمل التقّید بمجموعة من القو

 .وتطبیقھا التوجیھات والتدریب الالزمین الحترام الواجبات التي تنص علیھا

 الدروس المستخلصة
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 -إن الخبرة الطویلة للجنة الدولیة في حاالت النـزاع المسّلح غیر الدولي تؤكد أن القانون الدولي اإلنساني
 یساعد على تجنب المعاناة أو التخفیف منھا من خالل توفیر إطار سلوكي ینبغي-رامھفي حال تم احت

 .ویرد في ھذا القسم عدد من التجارب المستقاة من ممارسات اللجنة الدولیة.لألطراف أن تتقّید بھ

متثالویتبع ذلك وصف لألدوات القانونیة التي یمكن االستناد إلیھا، وفقًا للحالة، من أجل تحسین اال
 .وھذه األدوات مترابطة في ما بینھا وتقدم دعمًا متبادًال.للقانون

 "استراتیجیًا"عرض القانون

 .إن مجرد توعیة األطراف في نزاع مسّلح بالقانون أو بواجباتھا المحددة ال یكفي لضمان االمتثال للقانون

ات صلة بالسیاق ومكیفة وفقًا لھذا، أي بطریقة تكون ذ"استراتیجیًا"یجب أن ُیعرض القانون ویناَقش
وھذا األمر ضروري إذا ما أردنا أن.السیاق، وباعتباره جزءًا من خطة مدروسة لاللتزام مع األطراف

 .تتبنى األطراف موقفًا إیجابیًا إزاء القانون، وھو الخطوة األولى المطلوبة للتوصل إلى احترامھ

مًا عرضًا دقیقًا وبدون تحویر األحكام القائمة بإجراءبالرغم من أن عرض القانون یجب أن یكون دائ
.، وإنما یناقش بلغة ملموسة وعملیة"أكادیمیًا"تسویات حولھا، یجب أال یكون ھذا العرض نظریًا أو

ومن األھمیة بمكان أن تؤخذ في.ویجب أن تكون أیضًا مناقشات القانون مقنعة ومناسبة للظروف المحیطة
 .اف  النـزاع ونظرتھا لمختلف المواضیعاالعتبار دوافع أطر

ویجب أن تبقى كذلك التعقیدات القانونیة التي تمیز الحوار متسقة مع مستوى المعرفة والكفاءة التي یمتلكھا
 .الطرف الذي یقام الحوار معھ

 فھم السمات الفریدة للنـزاع واألطراف والتكّیف معھا

ة واألطراف، ال یوجد نھج موّحد لمشكلة عدم احترام القانوننظرًا للتنوع الكبیر في النـزاعات المسّلح
وسیكون أي جھد یرمي إلى احترام القانون أكثر فعالیة إذا ما أخذت في االعتبار السمات الفریدة.اإلنساني

 .لوضع معّین

 ذلك أن معرفة وفھم دوافع طرف في النزاع واھتماماتھ سیكون.وینطبق ذلك خاصة على األطراف نفسھا
انظر(ذات فائدة كبیرة لتفسیر األسباب التي تجعل من االمتثال للقانون أمرًا في مصلحة الطرف المعني

 ")التعلیل االستراتیجي"

ولن یكون من الممكن تحدید النھج األكثر فعالیة أو األكثر احتماًال بالنجاح إال من خالل تكریس الوقت
 .رف على المزید بشأن النـزاع واألطراف المشاركة فیھالكافي وكل اإلمكانات المتوفرة من أجل التع

 العمل ضمن عملیة التزام طویلة األجل

ستكون محاوالت التأثیر في سلوك األطراف في نزاع مسّلح غیر دولي أكثر فعالیة إذا ما تمت في سیاق
 .عملیة تتمیز بااللتزام وإقامة العالقات مع كل طرف من أطراف النـزاع

ة االلتزام طویلة األجل أن توفر فرصًا للتفاوض حول إمكانیة الوصول إلى الطرفومن شأن عملی
المعني، وإقامة عالقات اتصال جیدة مع األشخاص المناسبین، والحصول على معلومات موثوقة حول

كما ستوفر فرصًا المتالك المعرفة الالزمة لخصائص ھذا الطرف أو ذاك،.الظروف المحیطة بالنـزاع



30IC/07/8.454

باإلضافة إلى ذلك، سوف تؤدي، مع مرور".استراتیجیًا"یمكن أن تشكل أساسًا لمناقشة القانونوالتي
 .الزمن، إلى فرص لمعالجة مسائل اإلرادة السیاسیة والقدرة السیاسیة، واالمتثال للقانون

وظھر ذلك بشكل واضح حین أمكن.أساسیة"متابعة"ویشمل المنظور طویل األجل كذلك مبادرات
وینبغي").أدوات االلتزام الصریح: "انظر(صول على التزام من طرف معین باالمتثال للقانونالح

وتضطلع اللجنة الدولیة بذلك من خالل.تشجیع األطراف ومساعدتھا على تطبیق التزاماتھا في المیدان
 تذكیر الطرفعملیة متواصلة إلقامة حوار سري ثنائي األطراف وتقدیم المالحظات بشأنھ والتي تتضمن

.بواجباتھ والتزاماتھ، إلى جانب عملیات الرصد والتبلیغ والتدریب وبناء القدرات

 تعزیز االحترام عن طریق التعریف بالقواعد

تشّكل أنشطة النشر والتدریب جزءًا من الجھود التي تبذلھا اللجنة الدولیة للتعریف بقواعد القانون اإلنساني
وتستھدف ھذه األنشطة، على وجھ الخصوص، أفرادًا.لمتعلقة باحترام القانونوترسیخ قاعدة للمناقشات ا

أو مجموعات من األفراد یمكن ألعمالھم أو سلوكھم أن تلحق الضرر بضحایا النـزاعات المسلحة، أو
ویعني ھنا أفراد القوات المسلحة والشرطة وقوى األمن وغیرھم من.یمكن أن یسّھلوا عمل اللجنة الدولیة

 .ملة السالح، إلى جانب صانعي القرارات وقادة الرأي على المستویین المحلي والدوليح

التوعیة، ونشر القانون اإلنساني من خالل التعلیم: تنفذ استراتیجیة اللجنة الدولیة على ثالثة مستویات
ویبقى.ة والتشغیلیةوالتدریب، وإدراج القانون اإلنساني في المناھج الدراسیة الرسمیة القانونیة والتربوی

الھدف النھائي ھو التأثیر في المواقف والتصرفات من أجل تحسین حمایة المدنیین والضحایا األخرى في
 .النزاع المسلح وتسھیل الوصول إلیھم، وتحسین سالمة العاملین في المجال اإلنساني

دراج القانون الدولي اإلنساني فيوتشّجع اللجنة الدولیة األطراف في نزاع مسلح على القیام بواجبھا في إ
وینشأ ھذا الواجب من التزام جمیع.عقیدتھا وتدریبھا وقواعد االشتباك، وتقدم لھا المساعدة عند الحاجة

وقد اعترف القانون العرفي بواجب تدریب.األطراف باحترام القانون الدولي اإلنساني وضمان احترامھ
ساني باعتباره ملزمًا لكٍل من الدول والمجموعات المسلحة التياألعضاء في مجال القانون الدولي اإلن

 ٢٨.تكون طرفًا في نـزاع مسلح غیر دولي

في قانون المعاھدات، یرد واجب الدول إدراج القانون الدولي اإلنساني في برامج التعلیم العسكري لقواتھا
 من٨٣ التوالي، وفي المادة من اتفاقیات جنیف األربع، على١٤٤ و١٢٧ و٤٨ و٤٧المسلحة في المواد

ویطَبق ھذا االلتزام في زمن السلم وكذا أثناء.البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف األربع
ویقضي البروتوكول اإلضافي الثاني الخاص بالمنازعات المسلحة غیر الدولیة،.النـزاع المسلح الدولي

 ". أوسع نطاق ممكنینشر ھذا البروتوكول على"، أن١٩في المادة

وكما ورد في اتفاقیات جنیف.ومن المھم كذلك نشر القانون الدولي اإلنساني وتعلیمھ لدى السكان المدنیین
، ینبغي التعریف بالقانون)٨٣المادة(وفي البروتوكول األول اإلضافي)١٤٤ و١٢٧ و٤٨ و٤٧المواد(

 .اإلنساني لدى السكان المدنیین حتى في زمن السلم

 

 

  
 .جع سابق الذكر من دراسة اللجنة الدولية، املر١٤٢ انظر القاعدة ٧
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 دور اللجنة الدولیة في تذكیر األطراف بواجباتھا القانونیة

عندما ینشب نزاع مسلح، من المھم تبلیغ جمیع األطراف، الدول والمجموعات المسلحة، بصورة غیر
رسمیة بالتعریف القانوني للوضع وتذكیرھا بالقواعد الواجب تطبیقھا، أي بواجباتھا بموجب القانون

 .اإلنساني

قوم اللجنة الدولیة بمثل ھذا التبلیغ بواسطة رسالة أو مذكرة ترفعھا مباشرة إلى مختلف أطرافوغالبًا ما ت
وفي حال تعذر االتصال بطرف واحد أو بأكثر من طرف، یمكن القیام بذلك.النـزاع، بشكل ثنائي وسري

 .عن طریق بیان صحفي

وتوفر ھذه. تشكل حالة خاصة مسّوغًا لذلكوترسل اللجنة الدولیة تبلیغھا في بدایة النـزاع أو خاللھ حین
أما في غیاب ھذا التبلیغ التمھیدي فسیكون من.الخطوة أساسًا لبدء حوار تشجیعًا لالمتثال للقانون

 .األصعب بكثیر التذرع بالقواعد الخاصة بالحمایة بعد حصول االنتھاكات

 تعزیز االحترام عن طریق األدوات القانونیة

 عدد من األدوات القانونیة التي لجأت إلیھا اللجنة الدولیة وغیرھا من الھیئات اإلنسانیةیذكر في ما یلي
 .الفاعلة في جھودھا الرامیة إلى  تحسین امتثال األطراف في نـزاعات مسلحة غیر دولیة للقانون اإلنساني

حترام، غیر أنھا توفروال بد ھنا من االعتراف بأن مثل ھذه األدوات ال تضمن بحد ذاتھا المزید من اال
 .قاعدة یمكن أن تقدم بناء علیھا المالحظات القانونیة، وتطلب المساءلة بشأنھا

  االتفاقات الخاصة-١

إن االتفاقات الخاصة المبرمة بین األطراف في نـزاع مسلح غیر دولي تمّكن األطراف من اإلعالن عن
 .التزام صریح باالمتثال للقانون اإلنساني

 االتفاقات الخاصة تقوم على موافقة األطراف المتبادلة، وتعلن بوضوح أن األطراف تخضعوبما أن
 .لواجبات القانون الدولي اإلنساني نفسھا، فیمكن أن تقدم كذلك حوافز إضافیة تدفعھا إلى االمتثال للقانون

لقانوني ألطراف المشتركة صراحة على أن إبرام اتفاق خاص ال یؤثر بشيء في الوضع ا٣تنص المادة
 .النـزاع

 وصف عام

سواء بین( المشتركة، تتیح االتفاقات الخاصة لألطراف في نـزاع مسّلح غیر دولي٣كما یرد في المادة
تقدیم التزام صریح باالمتثال)دولة ومجموعة أو مجموعات مسلحة، أو في ما بین مجموعات مسلحة

 .للقانون اإلنساني

حدد واجبات قانونیة جدیدة من خالل الذھاب إلى أبعد من أحكام القانون الدوليویمكن لالتفاق الخاص أن ی
أو یعید فقط التأكید على القانون الملزم")أساسي"اتفاق(اإلنساني الواجبة التطبیق في ظروف معینة

ویمكن أن یكون محصورًا بقواعد محددة ذات صلة").بیاني"اتفاق(لألطراف بغض النظر عن االتفاق
وینبغي، في ھذه الحالة، اإلعالن بوضوح أن النطاق المحدود لتطبیق االتفاق ال.خاصة بالنـزاع الجاري

 .یؤدي إلى المساس بالقواعد األخرى الواجبة التطبیق التي لم تذكر في االتفاق
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.وینبغي تشجیع األطراف على إدراج كل من قواعد المعاھدات والقواعد العرفیة في االتفاق الخاص
لتحدید"القانون الدولي اإلنساني العرفي"ویمكن اإلفادة من الدراسة التي أصدرتھا اللجنة الدولیة بعنوان

 .القواعد التي تدخل في الفئة الثانیة

 مزایا االتفاق الخاص

یمكن أن یقدم اتفاق خاص بیانًا كامًال عن القانون المطبق في الحالة المعنیة، أو یقدم مجموعة واسعة من
كام القانون الدولي اإلنساني تتجاوز القانون المطبق حالیًا ویضمن التزامًا واضحًا من جانب األطرافأح

 .بتأیید ھذا القانون

فطالما أن.ویوفر االتفاق الخاص أساسًا مھمًا لتدخالت الحقة لعملیات المتابعة تتناول انتھاكات القانون
د وّقع على اتفاق خاص وتحَمل بالتالي مسؤولیة ضمانقائدًا  محدد الھویة من كل طرف من األطراف ق

تنفیذ االتفاق، فھذا ال یعني وجود شخص یمكن االتصال بھ ومرجع تقدم إلیھ المالحظات المستقبلیة
باإلضافة إلى ذلك، ونظرًا إلى.فحسب، وإنما یعني إرسال إشارة واضحة إلى القوات التابعة لھذا الشخص

 الخاص علنیًا، ستطلع علیھ مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة في المجتمعاحتمال أن یصبح االتفاق
 .الدولي وتصبح ربما قادرة على مساعدة األطراف في الوفاء بالتزاماتھا

فمجرد التوصل إلى جمع أطراف.إن مزایا االتفاق الخاص تتجاوز الشروط الرسمیة الواردة في الوثیقة
باإلضافة إلى ذلك، وعلى عكس أشكال.كن بحد ذاتھ أن یكون ذا قیمةالنزاع للتفاوض بشأن االتفاق یم

، فیمكن لالتفاقات")قواعد السلوك"، و"اإلعالنات من جانب واحد: "انظر(االلتزام الصریح لطرف واحد
الخاصة، القائمة على الموافقة وااللتزام المتبادلین والتي تخصص بوضوح لجمیع األطراف نفس

 . القانون الدولي اإلنساني، أن توفر حوافز إضافیة تدفع إلى االمتثال للقانونالواجبات في مجال

یمكن لالتفاق الخاص أن یكون مفیدًا كذلك عندما یبدو تحدید الخصائص القانونیة للنـزاع غیر مؤكد أو
 المسألة،فاالتفاق الخاص ال یلزم بالضرورة األطراف بالموافقة على.عندما ال توافق أطراف النـزاع علیھ

إذ تتم الموافقة على أحكام القانون اإلنساني وتدخل ھذه األخیرة حّیز التنفیذ من خالل االلتزام الصریح
 .الوارد في االتفاق

 الحدود والعوائق

ویكمن أحد األسباب.إن أمثلة االتفاقات الخاصة أقل شیوعًا في الواقع من بعض األدوات القانونیة األخرى
یساورھا بعض القلق من أن دخولھا طرفًا في مثل ھذا االتفاق قد یمنح المجموعة المسلحةفي أن الدول قد

 المشتركة توضح أن إبرام اتفاق خاص ال یؤثر بشيء في الوضع٣غیر أن المادة.نوعًا من الشرعیة
 .القانوني ألطراف النـزاع

ا یبدو أن النـزاع غیر قابل للتھدئةویمكن في الواقع السعي بصورة أفضل إلى إبرام اتفاقات خاصة عندم
أو أنھ یجري وفقًا ألوضاع متساویة نوعًا ما بین الدولة والمجموعة أو المجموعات المسلحة، أي حین/و

 .تفرض مجموعة مسلحة سیطرتھا على مساحة مھمة من األراضي وتتمیز قیادتھا بتراتب فعلي، إلخ

ن تكون األطراف غیر راغبة في االلتزام بمجموعة أوسع منوقد نجد عائقًا إضافیًا إلبرام اتفاق خاص حی
 .الواجبات القانونیة مما ھي ملزمة بتطبیقھ إذا لم توقع على االتفاق

 الممارسة
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یقوم أحیانًا طرف ثالث باالتصال مباشرة بأطراف نـزاع مسلح غیر دولي فیقترح اتفاقًا خاصًا ویساعد
  .على التفاوض بشأن نقاط ھذا االتفاق

، أبرمت مختلف أطراف النـزاع١٩٩٢فعلى سبیل المثال، وبناًء على دعوة من اللجنة الدولیة في العام
ومع أن االتفاق كان لھ أثر محدود في ما.اتفاقًا خاصًاالذي كان دائرًا في جمھوریة البوسنة والھرسك

ص االتفاق بالتزام األطراف باحترامواستھل ن.یتعلق بتجنب انتھاكات القانون، إال أن مضمونھ كان مفیدًا
كما اتفقت األطراف أن تدخل حّیز. المشتركة التي ورد نصھا بالكامل٣وضمان احترام أحكام المادة

التنفیذ األحكام اإلضافیة المتعلقة بحمایة الجرحى والمرضى والغرقى والمستشفیات والوحدات الطبیة
األحكام اإلضافیة معاملة المحاربین األسرى، وسیر العملیاتكما تضمنت ھذه.األخرى والسكان المدنیین

وذكرت مواد محددة من.العدائیة، وتقدیم المساعدة إلى السكان المدنیین واحترام شارة الصلیب األحمر
 .اتفاقیات جنیف أو بروتوكولیھا اإلضافیین، حیثما دعت الحاجة

.فاق البوسنة والھرسك عددًا من األحكام األخرىوإلى جانب االلتزامات الموضوعیة الشاملة، تضمن ات
أوًال، نصت مواده على أن االتفاق لن یؤثر في الوضع القانوني لألطراف وال یؤدي إلى المساس بالقانون

ثانیًا، تضمن االتفاق التزامًا بنشر القانون الدولي اإلنساني ونقاط.الدولي النافذ الخاص بالنـزاع المسلح
باإلضافة إلى ذلك، أدخلت أحكام خاصة تتعلق بتنفیذ االتفاق وشملت االلتزام بالتحقق من.االتفاق نفسھ

االدعاءات بشأن انتھاك القانون الدولي اإلنساني، واتخاذ التدابیر الالزمة لوضع حٍد لھذه االنتھاكات
 .یب األحمرومعاقبة مرتكبیھا، وتعیین ضباط اتصال وتوفیر الضمانات األمنیة للجنة الدولیة للصل

 في١٩٦٧ في الیمن، واتفاق١٩٦٢وفي جملة األمثلة األخرى حول االتفاقات الخاصة، نذكر اتفاق
نیجیریا اللذین تفاوضت بشأنھما اللجنة الدولیة واللذین یتضمنان التزامات بالتقّید باتفاقیات جنیف لعام

١٩٤٩. 

یل إلى القانون الدولي اإلنساني وإلى قانونثمة اتفاقات مبرمة بین أطراف في نـزاع مسلح غیر دولي تح
. المشتركة٣حقوق اإلنسان على حد سواء، وبالتالي لیست اتفاقات مبنیة بالمعنى الحصري على المادة

المتعلق بحقوق اإلنسان الذي أبرم بین حكومة السلفادور"سان خوسیھ"فنذكر على سبیل المثال اتفاق
 المشتركة٣، وتضمن التزامات باالمتثال للمادة١٩٩٠الوطني فيرللتحری"فارابوندو مارتي"وجبھة

كما نذكر االتفاق الشامل المعني.والبروتوكول الثاني اإلضافي والعدید من معاییر حقوق اإلنسان كذلك
باحترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والذي أبرم بین حكومة الفلبین والجبھة الدیمقراطیة

 .١٩٩٨یة فيالوطن

ھذا وقدمت االلتزامات الواردة في االتفاقات الخاصة أساسًا لتدخالت لدى أطراف النـزاع الحقة لعملیات
متابعة، سواء في ما یتعلق باحترام القانون الدولي اإلنساني بشكل عام أو في ما یتعلق بمسألة محددة أو

 مطالبة١٩٩٢ إلى اتفاق البوسنة والھرسك لعامفعلى سبیل المثال، أشارت اللجنة الدولیة.بھدف لعملیة
وبشكل.األطراف تنفیذ التزاماتھا والسماح للجنة الدولیة بتقدیم اإلغاثة والحمایة إلى ضحایا النـزاع

كما استندت. في الفلبین لتقدیم مالحظاتھا١٩٩٨مماثل، استندت اللجنة الدولیة إلى االتفاق الخاص لعام
 المجال اإلنساني إلى االتفاقات الخاصة في العدید من أنشطتھا، مثل بعثة مراقبيھیئات أخرى عاملة في

 .١٩٩٠األمم المتحدة في السلفادور التي أحالت إلى اتفاق عام

وھنالك أمثلة لنزاعات لم تؤِد محاوالت التفاوض بشأن اتفاق خاص إلى تبني وثیقة شاملة بل إلى عدة
 في طاجیكستان، مثًال، حیث جرت المفاوضات برعایة األمم المتحدة بینوكان ھذا الحال.اتفاقات منفصلة

وقد حضرت اللجنة الدولیة االجتماعات بصفة مراقب وأعربت فیھا عن مصادر.١٩٩٧ و١٩٩٥عامي
 .قلقھا على الصعید اإلنساني
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 محتوى االتفاق الخاص

وًال، بیان دقیق وصریح عن أحكامأ:من الممكن أن یتضمن االتفاق الخاص بعضًا من النقاط التالیة
القانون الدولي اإلنساني الواجبة التطبیق في كل من قانون المعاھدات والقانون العرفي، ثانیًا، التزام
األطراف باحترام وضمان احترام ھذه األحكام، ثالثًا، اإلشارة إلى أن االتفاق ال یغّیر الوضع القانوني

 األطراف في نشر القانون الدولي اإلنساني ونقاط االتفاق الخاص نفسھ،ألطراف النـزاع، رابعًا، مسؤولیة
 .وأخیرًا  أحكام تتعلق بتنفیذ االتفاق الخاص

ویمكن كذلك إضافة الضمانات والتطمینات التي تتعلق بالعمل اإلنساني في المناطق الخاضعة لسیطرة
 .مختلف األطراف، وفقًا للحالة

عض أحكام القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة ولم یتضمنھا جمیعھا،أما إذا تضمن االتفاق الخاص ب
فیجب أن یوضح في االتفاق نفسھ، وكلما أمكن ذلك، أن ھذا النطاق المحدود ال یؤدي إلى المساس بالقواعد

 .األخرى الواجبة التطبیق التي لم یذكرھا االتفاق

  اإلعالنات من جانب واحد-٢

أو(المسلحة األطراف في نـزاعات مسلحة غیر دولیة بإعالن من جانب واحدیمكن أن تتقدم المجموعات
 .تشیر فیھ إلى التزامھا باالمتثال للقانون الدولي اإلنساني")إعالن نیة"

وفي أوقات.وتأخذ بعض المجموعات المسلحة المبادرة بنفسھا وتعلن عن التزامھا من خالل إعالن عام
للصلیب األحمر أو جھة إنسانیة فاعلة أو منظمة أخرى باإلعالن أو تتفاوضأخرى، تبادر اللجنة الدولیة

 .أو تتسلمھ/بشأنھ و

 وصف عام

بالرغم من أن من الواضح أن جمیع األطراف في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ملزمة قانونًا بالقانون
ھدات القانون الدولي اإلنسانيالدولي اإلنساني، إال أن المجموعات المسلحة ال تستطیع أن تصدق على معا

ونتیجة لذلك، یمكن أن تعتبر المجموعات المسلحة نفسھا غیر ملَزمة عملیًا.أو تصبح طرفًا رسمیًا فیھا
وعالوة على ذلك، قد یشكل عدم االلتزام الصریح من.بالواجبات الدولیة المحددة في قانون المعاھدات

 .لمبذولة لنشر القواعد وتشجیع االمتثال للقانونجانب مجموعة مسلحة عائقًا أمام الجھود ا

وبالتالي، فإن الھدف الرئیسي لإلعالن من جانب واحد یكمن في منح المجموعات المسلحة فرصة التعبیر
 .عن التزامھا التقّید بقواعد القانون الدولي اإلنساني

لقانون الدولي اإلنساني المطبقةوینبغي التشدید على أن المجموعات المسلحة تبقى ملزمة بأحكام وقواعد ا
 المشتركة، والقانون الدولي اإلنساني العرفي، والبروتوكول الثاني٣في نزاع محدد، بما في ذلك المادة

 .اإلضافي، حیثما وجب تطبیقھ، بغض النظر عن تقدمھا بإعالن من جانب واحد

 إال أنھ ینبغي اإلقرار بھ والتشجیعوفي حین ال توجد معاییر موحدة للتعامل مع اإلعالن من جانب واحد،
وقد ذكرت اللجنة الدولیة إعالنات من.ومن الممكن استخدامھ الحقًا كأساس ألنشطة المتابعة.على تنفیذه

جانب واحد في تقدیمھا لمالحظات تتعلق بانتھاكات القانون اإلنساني أو في عروضھا لدعم أنشطة نشر
 .القانون الدولي
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  جانب واحدمزایا اإلعالن من

توفر اإلعالنات من جانب واحد فرصة للمجموعات المسلحة لكي تعّبر صراحًة عن التزامھا التقّید بقواعد
وتمنح بذلك قیادة المجموعة المسلحة فرصة تحمل المسؤولیة في ما یتعلق.القانون الدولي اإلنساني

كون اإلعالنات من جانب واحد مفیدة فيباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن ت.بضمان أن یحترم أفرادھا القانون
 .تبني قیادة المجموعة المسلحة نشر القانون الدولي اإلنساني في صفوف أعضائھا

، فإن معنى اإلعالن العالمي ال یتوقف على مجرد"لاللتزام الصریح"أما في ما یتعلق باألشكال األخرى
أن تساھم في التزام المجموعة المسلحة القائمفعملیة التفاوض بشأن مثل ھذا اإلعالن یمكن.التصریح بھ

ویمكن لإلعالن من جانب واحد أن یوفر بعد التصریح بھ خطوة ثمینة ترفع من.وفي الحوار الجاري معھا
 .مستوى جھود المتابعة المبذولة في تشجیع االمتثال للقانون

 الحدود والعوائق

بإعالنات من جانب واحد ألسباب سیاسیة وبالتالي تبقىیتم اإلیحاء أحیانًا أن المجموعات المسلحة تتقدم
وُیخشى أحیانًا أیضًا، إذا ما قبلت اللجنة.احتماالت أن تنفذ فعًال االلتزامات التي تتضمنھا ضعیفة جدًا

الدولیة أو أي جھة فاعلة أخرى في المجال اإلنساني بھذه اإلعالنات، من أن تستخدمھا المجموعة المسلحة
 .ا لكسب الشرعیة السیاسیةفي محاولتھ

وفي حین یمكن أن یكون الوضع على ھذه الحال، إال أن غالبًا ما تدفع االعتبارات السیاسیة بالدول
وھذا ال یمنع المجتمع الدولي من قبول مثل ھذه.للتصدیق على المعاھدات أو الدخول في التزامات أخرى

 .االلتزامات أو محاولة إلزام الدول بھا

ما یتعلق بالمجموعات المسلحة، فقد دلت التجربة أنھ حتى لو بدا الدافع سیاسیًا، فمن الممكن اإلفادةأما في
 .من االلتزام الصریح الذي تقوم بھ المجموعة المسلحة

لقد أثیرت أحیانًا بعض التساؤالت بشأن األثر القانوني لإلعالنات من جانب واحد، حتى أنھ قیل إن تشجیع
:إال أن األمر لیس على ھذا النحو.نات قد یشكك في مسألة ما إذا كان القانون ملزمًا فعًالمثل ھذه اإلعال

فال تتغیر الواجبات المفروضة على المجموعات المسلحة بموجب القانون الدولي اإلنساني والتي تبقى
رفضت فيقابلة للتطبیق بمعزل عن أي إعالن، حتى لو قدمت مجموعة مسلحة إعالنًا غیر كامل أو

ولكن، ینبغي بالرغم من ذلك أن تبذل كل الجھود الممكنة للتأكد من.النھایة التصریح بإعالن من أي نوع
وإذا لم یتضمن اإلعالن إال بعض القواعد.أن اإلعالن من جانب واحد یتضمن كافة الواجبات القائمة

نًا، إلى أن ذلك ال یؤدي إلى اإلخاللالواجبة التطبیق، فینبغي عندئٍذ أن یشیر اإلعالن، حیثما كان ممك
 .بالقواعد األخرى الواجبة التطبیق غیر المذكورة ھنا

 الممارسة

ھناك تاریخ طویل لمجموعات مسلحة تقدمت بإعالنات من جانب واحد أعربت فیھا عن نیتھا في االمتثال
 .ألحكام القانون الدولي اإلنساني

 إعالن جبھة التحریر١٩٥٦مثًال، في( المشتركة٣ى المادةقد یحیل مضمون اإلعالن من جانب واحد إل
 ١٩٨٨مثًال، في( والبروتوكول الثاني اإلضافي على حد سواء٣أو إلى المادة)الوطني في الجزائر

). الجبھة الدیمقراطیة الوطنیة١٩٩١الوطني في السلفادور، وفيإعالن جبھة فارابوندو مارتي للتحریر
اإلعالن أحكام القانون الدولي اإلنساني التي تود المجموعة المسلحة االلتزام بھا منكما یمكن أن یذكر



30IC/07/8.460

 من جانب جیش التحریر الوطني في١٩٩٥مثًال، في(دون اإلحالة إلى أحكام محددة من المعاھدات
 ).كولومبیا

 اللجنة الدولیةإلى جانب اإلعالنات من جانب واحد التي تبادر المجموعات المسلحة بھا، تطلب أحیانًا
للصلیب األحمر أو الجھات الفاعلة األخرى من المجموعات المسلحة إعداد إعالن خطي یؤكد رغبتھا في

وتكون عادة طلبات اللجنة الدولیة ثنائیة وسریة، في حین أن الجھات.االمتثال للقانون الدولي اإلنساني
 وقد تقدمت اللجنة الدولیة ومنظمات أخرى بمثل ھذه.الفاعلة والمنظمات األخرى تقدم أحیانًا طلباتھا علنًا

"نداء جنیف"ونذكر ھنا منظمة.الطلبات في كولومبیا وأندونیسیا ولیبیریا والسودان، وفي بلدان أخرى
)Geneva Call(صك التزام"وھي منظمة غیر حكومیة تشجع المجموعات المسلحة على توقیع

ام األرضیة المضادة لألفراد، وبالتعاون في عملیات مكافحةباالنضمام لمبادئ الحظر الشامل لأللغ
 ".األلغام

عندما تتسلم اللجنة الدولیة إعالنًا من جانب واحد، تقوم عادة باالعتراف بھ ثم تشجع المجموعة على اتخاذ
 عندما١٩٨٧سبتمبر/وھذا ما حدث مثًال في أیلول.كافة التدابیر الالزمة لتنفیذ االلتزامات التي یتضمنھا

 :أعربت المنظمة الكولومبیة

 Coordinadora Guerillera Simón Bolívarوھي منظمة جامعة تضم عدة مجموعات مسلحة ،
مشاركة في النـزاع الدائر في كولومبیا، عن نیتھا احترام القانون الدولي اإلنساني، وھذا ما حدث أیضًا

 ١٩٩١ما الجبھة الدیمقراطیة الوطنیة في الفلبین عاميبالنسبة إلى اإلعالنین من جانب واحد اللذین سلمتھ
 .١٩٩٦و

باإلضافة إلى ذلك، سوف تستخدم اللجنة الدولیة اإلعالنات من جانب واحد قاعدة لتدخالت المتابعة، سواء
لمناقشة االدعاءات بشأن االنتھاكات التي یتعرض لھا القانون أو لتذكیر المجموعة عمومًا بالتزامھا التقّید

وقد حصل ھذا النوع من التدخل لدى المجموعات المسلحة في أنغوال وكولومبیا.القانون الدولي اإلنسانيب
 .ونیكاراغوا ورواندا وجنوب أفریقیا وسري النكا وغیرھا من البلدان

 محتوى اإلعالن من جانب واحد

وأمینًا ألحكام القانون الدوليیمكن أن تتضمن نقاط اإلعالن من جانب واحد، ضمن جملة أمور، بیانًا دقیقًا
اإلنساني الواجبة التطبیق في النـزاع المحدد، باإلضافة إلى التزام صریح من جانب المجموعة المسلحة

 .باحترام وضمان احترام ھذه األحكام والتي قد تكون معاییر موجودة في معاھدات أو معاییر عرفیة

ھ التزامًا للتقّید بالمجموعة الكاملة ألحكام القانون الدوليوإذا كان اإلعالن یتعلق بمسألة محددة أكثر من
اإلنساني الواجبة التطبیق، فیمكن حینئذ أن یحیل فقط إلى أحكام القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بھذه

وینبغي لھذه اإلعالنات المقتضبة أن تتضمن، عند المستطاع، توضیحًا بأال یؤدي ذلك إلى.المسألة
 .القواعد األخرى القابلة للتطبیق وغیر المذكورة في اإلعالناإلخالل ب

وقد یكون من المفید أیضًا أن یتضمن اإلعالن من جانب واحد التزامًا من جانب المجموعة المسلحة بنشر
ویمكن كذلك، أن تدرج، حیثما كان مناسبًا،.القانون الدولي اإلنساني ونقاط اإلعالن على حد سواء

 .ات أمنیة تتعلق بالعمل اإلنساني في المناطق الخاضعة لسیطرة المجموعة المسلحةضمانات وتطمین
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  إدراج القانون اإلنساني في قواعد سلوك المجموعات المسلحة-٣

حین تعتمد وتوزع مجموعة مسلحة عبر التسلسل التنظیمي قواعد سلوك تكون متسقة مع القانون الدولي
 .أفرادھا من احترام القانون الدولي اإلنسانياإلنساني، تضع بذلك آلیة تمّكن

بالرغم من أن مثل ھذه اإلشارة إلى االلتزام بالتقید بقواعد القانون الدولي اإلنساني تبقى أقل علنیة من
إعالن النیة أو االتفاق الخاص، إال أن من الممكن أن تؤدي إلى تنفیذ أفضل لمعاییر القانون الدولي

ویمكن أیضًا أن یكون لھا أثر مباشر على تدریب أعضائھا في ما.موعة المسلحةاإلنساني من جانب المج
 .یتعلق بالقانون الدولي اإلنساني وعلى نشر القانون

 وصف عام

.توفر قواعد السلوك المتسقة مع القانون الدولي اإلنساني آلیة ملموسة تمّكن الناس من احترام القانون
ة للقانون الدولي اإلنساني على نحو یسھل على أفراد المجموعةوینبغي أن تعرض القواعد األساسی

كما ینبغي أن تتضمن قواعد السلوك وصفًا للوسائل الالزمة لتنفیذ القانون الدولي اإلنساني،.المسلحة فھمھ
 .بما في ذلك العقوبات الداخلیة

وھناك).تیبات العسكریة، الخنجدھا في العقیدة أو في الك(وثمة آلیات مماثلة شائعة في ممارسات الدول
أمثلة، مع أنھا أقل شیوعًا، لمجموعات مسلحة بادرت بنفسھا في وضع قواعد سلوك أو وافقت على توزیع

 .قواعد سلوك قدمتھا اللجنة الدولیة أو جھات فاعلة أخرى

 مزایا قواعد السلوك

یمكن أن یقوم على أساسھ تدخل یتعلقباإلضافة إلى أنھا تستخدم كشكل من االلتزام الصریح بالقانون الذي
باالمتثال للقانون، یمكن أن یكون لھذه األداة القانونیة أثٌر مباشر في نشر قواعد القانون الدولي وتدریب

 .أفراد المجموعات المسلحة

وحین تباشر قیادة مجموعة مسلحة بتلقین قواعد السلوك أو توافق على قواعد سلوك معینة، فھذا دلیل على
ومن المرجح أن یؤثر ذلك في.توى من االمتالك للقانون وعلى االلتزام بضمان احترام ھذا القانونمس

 ".الخارج"سلوك أفراد المجموعة المسلحة أكثر من أمر آخر یمكن أن یعتبروه مفروضًا علیھم من

إدراج القانونویمكن للمناقشات الجاریة مع قیادة المجموعة المسلحة، سواء بشأن وضع قواعد سلوك أو
ویمكن استخدام.الدولي اإلنساني في قواعد سلوك موجودة، أن تساعد في عملیة التفاعل مع المجموعة

فترة المفاوضات والمناقشات المتعلقة بقواعد السلوك من أجل تعریف قیادة المجموعة المسلحة بالقانون
 .موعة المسلحة في ما یتعلق بتقّیدھا بالقانونالدولي اإلنساني واكتساب فھم لإلرادة السیاسیة ولمواقف المج

منطقیة تكمن في"خطوة تالیة"أما إذا تقدمت مجموعة مسلحة بإعالن من جانب واحد، فیمكن اقتراح
ومن خالل عرض المساعدة في إعداد قواعد.وضع قواعد سلوك یدرج فیھا القانون الدولي اإلنساني

اني في قواعد سلوك موجودة، من الممكن مساعدة المجموعة علىالسلوك أو إدراج القانون الدولي اإلنس
 .وضع االلتزامات الواردة في إعالنھا من جانب واحد موضع التنفیذ

 الحدود والعوائق
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یتمثل أحد العوائق أمام مفاوضات ناجحة بشأن بقواعد السلوك في اتصاالت غیر كافیة مع المجموعة
فعلى سبیل المثال، یحتمل أن تأتي.ین في التسلسل التنظیمي لقیادتھاالمسلحة ككل، أو مع األفراد المناسب

 وال تأخذ في االعتبار السلطات المیدانیة أو-االتصاالت التي تقتصر على الممثلین السیاسیین للمجموعة
 . لتحد من نطاق المفاوضات-العسكریة المسؤولة عن اعتماد قواعد السلوك وتوزیعھا

تفتقر المجموعة المسلحة للرقابة والتنظیم الضروریین حتى تكون فعالة في تنفیذوعالوة على ذلك، فقد
 .قواعد السلوك

 الممارسة

یتقّید"قواعد التزام"غالبًا ما تناشد الجھات الفاعلة المجموعات المسلحة وضع أو اعتماد قواعد سلوك أو
قد تقوم الجھات الفاعلةبشكل ثنائي وسري،وفي حین أن اللجنة الدولیة غالبًا ما تطالب بذلك.بھا أفرادھا

 .األخرى بذلك بشكل علني

وقد بادرت مجموعات مسلحة، في وقت من األوقات، في وضع قواعد سلوك داخلیة لھا في الجزائر
.وكولومبیا والسلفادور وكوت دیفوار ولیبیریا ونیبال والفلبین وسیرالیون وسري النكا وغیرھا من البلدان

عد السلوك وفقًا للطریقة التي تعكس فیھا القانون الدولي اإلنساني، فھي تحیل أحیانًا إلى التقالیدوتختلف قوا
ولكن، متى كان االتصال والحوار ممكنین، وفرت قواعد السلوك أساسًا.المحلیة أو المعاییر الثقافیة

، سعت اللجنة الدولیة أو)مثل كولومبیا والسلفادور ونیكاراغوا(وفي بعض الحاالت.لمناقشة القانون
 .جھات فاعلة أخرى إلى مراجعة قواعد السلوك الموجودة وإبداء التعلیقات علیھا

ھذا ووزعت أحیانًا المجموعات المسلحة قواعد سلوك تسلمتھا من اللجنة الدولیة أو غیرھا من الجھات
قوات التحالف السودانیةوفي منتصف التسعینات، وعقب مناقشات مع اللجنة الدولیة، وزعت.الفاعلة

وأدت أیضًا المناقشات المتعلقة بقواعد. نقاط تتماشى والقانون الدولي اإلنساني١٠قواعد سلوك من
السلوك إلى تنظیم دورات لنشر القانون والتدریب على القانون الدولي اإلنساني ألفراد قوات التحالف

 .السودانیة

 فاقات وقف إطالق النار أو اتفاقات السالم اإلحالة إلى القانون اإلنساني في ات-٤

إن إدراج التزامات القانون الدولي اإلنساني في اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم المبرمة بین
أطراف في نـزاعات مسلحة غیر دولیة، یساعد على ضمان احترام أحكام القانون الدولي اإلنساني التي

 .فیذ بعد وقف العملیات العدائیةتبقى مطبقة أو تدخل حّیز التن

إضافة إلى ذلك، یمكن أیضًا إلدراج التزامات القانون الدولي اإلنساني في اتفاق لوقف إطالق النار أن
یكون مفیدًا إذا ما تجددت العملیات العدائیة وذلك من أجل تذكیر األطراف بالواجبات التي یقتضیھا القانون

 .الدولي اإلنساني

 وصف عام

ومن الضروري. ما تتضمن اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم إحاالت إلى القانون اإلنسانيغالبًا
 .التمییز بین ھذین النوعین من االتفاقات من أجل فھم معنى ھذه اإلحاالت بشكل واضح

غالبًا منمن خالل اتفاقات وقف إطالق النار، توافق األطراف في النـزاع على تعلیق العملیات العدائیة
باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن اتفاقات وقف إطالق.أجل تسھیل مفاوضات السالم، ولكن لیس دائمًا
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النار التزامات تتعھد بھا األطراف بتنفیذ واجبات محددة من القانون الدولي اإلنساني أو اإلحجام عن
 .انتھاك القانون الدولي اإلنساني

اقات السالم فیما یتوقع أن یكون النـزاع قد انتھى وأن العملیات العدائیة لنوفي المقابل تبرم عادة اتف
وتتعلق عادة اإلحاالت إلى القانون الدولي اإلنساني في اتفاقات السالم بأحكام القانون.تستأنف من جدید

ون مصاحبة، وتك)انظر أدناه( بعد وقف العملیات العدائیة- أو تدخل حّیز التنفیذ-التي یستمر تطبیقھا
 .اللتزام من جانب األطراف للوفاء بھذه الواجبات في مرحلة ما بعد النـزاع

وفي كال الحالتین، ینبغي توفیر كل الجھود الممكنة للتأكد من أن القانون اإلنساني یرد بدقة في مثل ھذه
 .االتفاقات

 مزایا اإلحالة إلى القانون اإلنساني

ال تضمن بالضرورة نھایة العملیات العدائیة، فقد یشكل تعلیق العملیاتبما أن اتفاقات وقف إطالق النار
العدائیة فرصة لتذكیر األطراف بواجباتھا وفقاً للقانون الدولي اإلنساني، وضمان التزام االمتثال للقانون

 ویمكن عندھا أن توفر ھذه االلتزامات قاعدة لتدخالت مستقبلیة تھدف إلى تشجیع.في حال استئنافھا
 .االمتثال للقانون إذا ما استمر النـزاع

 أو-أما في اتفاقات السالم، فإن التصریح الدقیق ألحكام القانون الدولي اإلنساني التي تستمر في التطبیق
 . بعد وقف العملیات العدائیة سوف یسّھل التدخل لضمان الوفاء بھذه الواجبات-تدخل حّیز التنفیذ

 الحدود والعوائق

 دول ثالثة أو جھات وسیطة محایدة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار أو اتفاقتتولى عادة
غیر أن قدرة الوكاالت أو.في نـزاع مسلح غیر دولي)من دول ومجموعات مسلحة(سالم بین األطراف

بغي التشدیدوین.المنظمات اإلنسانیة على التأثیر في صیاغة ومضمون مثل ھذه االتفاقات قد تكون محدودة
 .على عدم إغفال الواجبات اإلنسانیة أو إبعادھا عن المفاوضات لصالح تحقیق أھداف سیاسیة

  اتفاقات وقف إطالق النار-الممارسة

تتضمن أحیانًا اتفاقات وقف إطالق النار التزامًا عامًا من جانب األطراف بضمان احترام القانون الدولي
 بین أطراف النزاع في جمھوریة١٩٩٩فاق وقف إطالق النار المبرم عاماإلنساني، كما كانت الحال في ات

 .الكونغو الدیمقراطیة

وغالبًا ما تحدد اتفاقات وقف إطالق النار كافة األعمال واالنتھاكات للقانون اإلنساني التي تتعھد األطراف
اع الدائر في أنغوال أن، وافقت األطراف في النـز٢٠٠٢على سبیل المثال، في اتفاق.باالمتناع عنھا

تضمن حمایة األشخاص وممتلكاتھم وتمتنع عن أعمال الترحیل القسري للسكان المدنیین وأعمال العنف
 بین أطراف النـزاع في٢٠٠٢وتضمن اتفاق لوقف إطالق النار عام.الموجھة ضدھم وتدمیر ممتلكاتھم

مل األمثلة عن االلتزام باالمتناع عن العنف ماوتش.سري النكا التزامًا باالمتناع عن التعذیب والتخویف
 بین حكومة أندونیسیا وحركة تحریر آتشیھ،٢٠٠٢االتفاق اإلطاري لوقف العملیات العدائیة في:یلي

الجیش الشعبي لتحریر/ بین حكومة السودان والحركة الشعبیة٢٠٠٢واتفاق وقف العملیات العدائیة في
 .السودان



30IC/07/8.464

حددة من القانون الدولي اإلنساني، غالبًا ما تتضمن اتفاقات وقف إطالق النارباإلضافة إلى أحكام م
وقد.التزامات من جانب األطراف بعدم إعاقة تقدیم المساعدة اإلنسانیة أو وصول الوكاالت اإلنسانیة

 .وقعت مثل ھذه االتفاقات في كل من غینیا بیساو ولیبیریا والسودان وغیرھا من البلدان

ن أن اللجنة الدولیة والجھات الفاعلة األخرى ال تشارك مباشرة في عملیات التفاوض نفسھا حولبالرغم م
االتفاقات، إال أنھا استخدمت األحكام الواردة في اتفاقات وقف إطالق النار لتذكیر األطراف بواجباتھا وفقًا

.ض من أجل الوصول إلى الضحایاللقانون الدولي اإلنساني، أو التشجیع على االمتثال للقانون، أو التفاو
 في١٩٩٩وثمة أمثلة على ذلك تظھر في المالحظات التي قدمتھا على أساس اتفاق وقف إطالق النار لعام

 بین حكومة أندونیسیا وحركة٢٠٠٢جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، واتفاق وقف العملیات العدائیة لعام
 .تحریر آتشیھ

  اتفاقات وقف إطالق النارالقانون الدولي اإلنساني في

قد تتضمن اتفاقات وقف إطالق النار في الواقع التزامات من جانب األطراف باحترام وضمان احترام
وباإلضافة إلى مجرد وضع قائمة.أحكام القانون الدولي اإلنساني الواجبة التطبیق في النـزاع المحدد

 عنھا، قد تحیل االتفاقات بشكل صریح إلى أحكام محددةباألعمال واالنتھاكات العدیدة التي ینبغي االمتناع
كما قد تتضمن.في معاھدات القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة وفي القانون الدولي اإلنساني العرفي

اتفاقات وقف إطالق النار التزامًا بشأن عدم إعاقة المساعدة اإلنسانیة أو وصول الوكاالت اإلنسانیة،
 .لى توفیر خدمات یحتمل أن یكون ثمة حاجة إلیھا بعد وقف العملیات العدائیةالسیما بالنسبة إ

  اتفاقات السالم-الممارسة

كما ذكر آنفًا، فإن اإلحاالت إلى القانون الدولي اإلنساني الواردة في اتفاقات السالم تتعلق في أغلب
عد وقف العملیات العدائیة وتكوناألحیان بأحكام القانون التي یستمر تطبیقھا أو تدخل حّیز التنفیذ ب

وقد شملت عملیًا مثل ھذه.مصاحبة اللتزام من جانب األطراف بالوفاء بواجباتھا في مرحلة ما بعد النـزاع
مثًال، في أنغوال(أو المحتجزین من مختلف األطراف"أسرى الحرب"إطالق سراح:االلتزامات ما یلي

، وواجبات األطراف نحو المدنیین الذین)ر ولیبیریا وسیرالیونوالبوسنة والھرسك وكمبودیا وكوت دیفوا
، وواجبات كل من السلطات العسكریة والمدنیة في)مثًال في كمبودیا(تم إخالؤھم أو تشریدھم أو اعتقالھم

مثًال، في رواندا والبوسنة(الكشف عن المفقودین والقتلى من أفراد المجموعات المسلحة والمدنیین
 ).مثًال، في رواندا(وواجب األطراف في التبلیغ عن مواقع األلغام األرضیة،)والھرسك

وإلى جانب االلتزامات لمرحلة ما بعد النـزاع الوارد وصفھا أعاله، تضمنت اتفاقات السالم كذلك أحكامًا
 اإلنسانيأخرى تتعلق بالقانون الدولي اإلنساني، مثل االلتزام بالترویج لالحترام الكامل للقانون الدولي

مثًال، في(، وتدریب قوات الدفاع وقوى األمن على القانون الدولي اإلنساني)مثًال، في لیبیریا وسیرالیون(
 ).مثًال، في كوت دیفوار ولیبیریا وسیرالیون والصومال(وتسھیل العملیات اإلنسانیة)بوروندي

سریة وتقوم بإشراك األطراف المعنیةوبالرغم من أن المفاوضات المتعلقة باتفاقات السالم تكون عادة
وجھة ثالثة مفاوضة، تستطیع الجھات الفاعلة األخرى أحیانًا استعراض أحكام القانون الدولي اإلنساني

فعلى سبیل المثال، استطاعت اللجنة الدولیة التعلیق على.الواردة في مشروع اتفاق وتقدیم التعلیقات علیھا
ولي اإلنساني خالل المفاوضات حول االتفاقات التي أبرمت في سیرالیونالنقاط المتعلقة بالقانون الد

 .وبوروندي وكوت دیفوار
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 القانون الدولي اإلنساني في اتفاقات السالم

استنادًا إلى التجربة العملیة، یمكن النظر في األحكام التالیة المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني في مرحلة ما
إطالق سراح األفراد المحتجزین التابعین لألطراف في النـزاع،:ا ضمن اتفاق السالمبعد النـزاع إلدراجھ

وواجبات األطراف نحو المدنیین الذین تم إخالؤھم أو تشریدھم أو اعتقالھم، وواجبات كل من السلطات
لغامالعسكریة والمدنیة في الكشف عن المفقودین والقتلى، وواجب األطراف في التبلیغ عن مواقع األ

 .األرضیة

إضافة إلى ذلك، قد یكون من المفید أن تدرج اتفاقات السالم األحكام التالیة المتعلقة بالقانون الدولي
الترویج لالحترام الكامل للقانون الدولي اإلنساني، وتدریب قوات الدفاع وقوى األمن على:اإلنساني

فیھا دمج أفراد المجموعات المسلحة في صفوفوخاصة في الحاالت التي یتم(القانون الدولي اإلنساني
 .، وتسھیل العملیات اإلنسانیة)القوات المسلحة الوطنیة

 "االلتزام الصریح"أدوات

االتفاقات الخاصة، واإلعالنات من جانب واحد،(تتمیز األدوات القانونیة األربع المذكورة في ھذه الوثیقة
سلوك المجموعات المسلحة، واإلحاالت إلى القانون الدوليوإدراج القانون الدولي اإلنساني في قواعد

بسمة مشتركة ھي منح طرف في النزاع فرصة)اإلنساني في اتفاقات وقف إطالق النار أو اتفاقات السالم
 .حول استعداده أو نیتھ االمتثال للقانون الدولي اإلنساني"بالتزام صریح"التقدم

نزاع المسلح خطوة إیجابیة من خالل أي من ھذه األدوات األربع،وتتخذ الھیئات القیادیة في طرف ال
فتوقع على بیان عن القانون الواجب التطبیق أو توافق علیھ وبھذا یصبح ھذا الطرف مشاركًا في تأمین

ویشّكل ھذا االلتزام الصریح.احترام األحكام القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة ویعلن عن التزامھ بذلك
 . على اعتراف الطرف بواجباتھ بموجب القانوندلیًال

ویمكن أن تشكل أي أداة من أدوات االلتزام الصریح قاعدة مفیدة ألعمال المتابعة الھادفة إلى مواجھة
ویمكن كذلك استخدام ھذه.انتھاكات القانون، وتوفر بذلك المزید من الدفع لتقدیم المالحظات بشأنھا

 .ناألدوات أساسًا لنشر القانو

باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یكون لكل ھذه األدوات أثٌر إیجابي على عملیة االلتزام وبناء العالقات طویلة
یمكن أن یشكل أي من االتفاقات الخاصة أو اإلعالنات من جانب واحد أو.األجل مع طرف في النزاع

ومن شأن.ل والبدء بالحواراتفاقات وقف إطالق النار أو اتفاقات السالم نقطة انطالق إلقامة اتصا
المفاوضات أو المناقشات أن توفر حینھا فرصًا للتعرف إلى مسؤول، واالطالع على المزید من

 .المعلومات عن الطرف المعني، ومتابعة الحوار حول احترام القانون اإلنساني

ن عنوتوفر أدوات االلتزام الصریح، بصورة خاصة، فرصة فریدة للمجموعات المسلحة لإلعال
استعدادھا والتزامھا التقّید بأحكام القانون الدولي اإلنساني، ما دامت ال تستطیع أن توّقع أو تصّدق رسمیًا

 .على معاھدات القانون الدولي اإلنساني

فأي طرف في.وال یترتب على طرف ال یتقدم بالتزام صریح عندما ُیطلب منھ ذلك أیة عواقب قانونیة
 بالقانون اإلنساني ذات الصلة، بغض النظر عن موافقتھ أو عدم موافقتھ على تقدیمنزاع ھو مقّید بقواعد

 .التزام صریح
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ومع.وإلى جانب االلتزامات الخطیة، قد تقوم األطراف بتعھدات شفویة بااللتزام بقواعد القانون اإلنساني
 المشار إلیھا أعاله، إال أنھا قدأن مثل ھذه االلتزامات الشفویة ال تملك نفس أھمیة أدوات االلتزام الصریح

وینبغي تسجیل االلتزامات الشفویة، كلما كان ذلك ممكنًا،  في محاضر.تكون مفیدة في مالحظات المتابعة
 .االجتماعات مثًال، لإلشارة إلیھا في المستقبل

  منح العفو عن مجرد المشاركة في العملیات العدائیة-٥

ة األطراف في نزاعات مسلحة غیر دولیة إال القلیل من الحوافزال یملك أفراد المجموعات المسلح
القانونیة لاللتزام بالقانون الدولي اإلنساني، ألن من المرجح أن یتعرضوا في النھایة لمالحقة جنائیة داخلیة

 .وعقوبات شدیدة لمجرد مشاركتھم في النـزاع، حتى ولو امتثلوا للقانون الدولي اإلنساني

 العفو عن المشاركة في العملیات العدائیة في إعطاء أفراد المجموعات المسلحة حافزًاوقد یساعد منح
 .قانونیًا لالمتثال للقانون الدولي اإلنساني

 

كما قد یساعد العفو في تسھیل مفاوضات السالم أو یتیح إطالق عملیة المصالحة الوطنیة في مرحلة ما بعد
 .النـزاع

ر الممكن منح العفو عن جرائم الحرب وعن جرائم أخرى بموجب القانونوال بّد من التذكیر أن من غی
 .الدولي

 وصف عام

 لدى–تسعى السلطات الحاكمة: " في البروتوكول الثاني اإلضافي على ما یلي٦ من المادة٥تنص الفقرة
وا في النـزاع لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن لألشخاص الذین شارك–انتھاء األعمال العدائیة

 ."المسلح أو الذین قیدت حریتھم ألسباب تتعلق بالنـزاع المسلح سواء كانوا معتقلین أم محتجزین

إن ھذا العفو مخصص فقط لمجرد المشاركة في األعمال العدائیة وال یطال جرائم الحرب أو الجرائم
ین شاركوا في األعمال العدائیةولھذا، ال یجوز منحھ إال لألشخاص الذ.األخرى بموجب القانون الدولي

وجاءت ھذه الحدود المفروضة على منح العفو.وتصرفوا بما یتماشى وقواعد القانون الدولي اإلنساني
 في البروتوكول الثاني اإلضافي، كما أنھا محتومة٦ من المادة٥واضحة في األعمال التحضیریة للفقرة

ي اإلنساني ھو ضمان تصرف األطراف في النـزاعاتمنطقیًا، إذ إن الھدف الضمني للقانون الدول
 في دراسة اللجنة١٥٩تنص القاعدة:ویعترف القانون العرفي بالقیود نفسھا.المسلحة تصرفًا قانونیًا

لمنح أوسع عفو ممكن[...]تسعى السلطات: " على ما یليالقانون الدولي اإلنساني العرفيالدولیة بعنوان
 ."اص المشتبھ بھم أو المتھمین أو المحكوم علیھم في جرائم حربباستثناء األشخ[...]

 الفائدة

 :یمكن أن یؤدي منح محتمل للعفو عن مجرد المشاركة في العملیات العدائیة وظیفتین ممیزتین

ترتبط الوظیفة األولى ارتباطًا مباشرًا بالمسألة األساسیة المتمثلة في تحسین االمتثال للقانون اإلنساني من
وال یملك أفراد المجموعات المسلحة األطراف في نزاعات.جانب األطراف في نـزاع مسلح غیر دولي

مسلحة غیر دولیة إال القلیل من الحوافز القانونیة لاللتزام بالقانون الدولي اإلنساني، ذلك أنھ باستثناء الحالة
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النھایة لمالحقة جنائیة داخلیة وعقوباتالتي یحققوا فیھا انتصارًا في النزاع، من المرجح أن یتعرضوا في
أما منح العفو عن مجرد المشاركة في.قصوى لمشاركتھم في النـزاع، حتى ولو امتثلوا للقانون الدولي

 وھو أمر ممكن مقارنتھ بالمقاتل الذي یحق لھ التمتع-األعمال العدائیة الذي یقدم خالل النـزاع المسلح
ال یمكن أن یحاكم العدو مثل ھؤالء األشخاص لمجرد( المسلحة الدولیةبوضع أسیر الحرب في النـزاعات

 فیمكن أن یشجع على امتثال أفضل للقانون الدولي اإلنساني من جانب-)المشاركة في األعمال العدائیة
 .أفراد المجموعات المسلحة

نون اإلنساني، فتكمن فيأما الوظیفة الثانیة، وبالرغم من أنھا ال ترتبط مباشرة بتحسین االمتثال للقا
احتمال أن یساعد أیضًا منح العفو على تسھیل مفاوضات السالم أو یساھم في عملیة المصالحة الوطنیة في

ونجد بالفعل ھذا الھدف في معظم قرارات العفو عن األعمال التي قام بھا أفراد.مرحلة ما بعد النـزاع
 النحو المذكور في اتفاقات السالم أو في التشریعاتالمجموعات األطراف في نزاع مسلح غیر دولي على

 .الوطنیة لمرحلة ما بعد النـزاع

 الحدود والعوائق

یبدو أن العفو عن مجرد المشاركة في األعمال العدائیة لم یكن خیارًا واقعیًا إال في عدد محدود من
 .النـزاعات المسلحة غیر الدولیة

قة بالعفو بالتنبھ بصورة خاصة إلى الوضع السیاسي وإلى مواقفوینبغي النظر إلى المفاوضات المتعل
 .األطراف المشاركة

 .وال یجوز، بموجب القانون الدولي، أن یشمل العفو جرائم الحرب والجرائم األخرى وفقًا للقانون الدولي

 الممارسة

وا في نـزاع مسلحمنذ اعتماد البروتوكول الثاني اإلضافي، منح الكثیر من الدول العفو ألشخاص شارك
وترد معظم قرارات العفو ھذه في اتفاقات السالم أو في التشریعات الوطنیة لمرحلة ما بعد.غیر دولي

 .النـزاع

وكان ھدفھا األساسي ھو تسھیل مفاوضات السالم أو المساھمة في عملیة المصالحة الوطنیة في مرحلة ما
 ھذه الوثیقة، إال أنھ ینبغي التأكید على عدم جواز منح العفوومع أن المسألة ال تدخل في نطاق.بعد النـزاع

 .عن جرائم الحرب أو الجرائم األخرى بموجب القانون الدولي

فعلى سبیل المثال، انتقد المجتمع الدولي في حملة علنیة واسعة حكمًا یتعلق بعفو غیر مسموح بھ ورد في
وقد منح االتفاق الصفح.ن والجبھة المتحدة الثوریة بین حكومة سیرالیو١٩٩٩اتفاق لومي للسالم لعام

."لجمیع المحاربین والمتعاونین عن أي عمل قاموا بھ سعیًا لتحقیق أھدافھم"المطلق وغیر المشروط
وصدرت تعلیمات للممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة لسیرالیون بأن یضیف إلى توقیعھ نیابة عن

لن یسري على الجرائم الدولیة الخاصة باإلبادة"یفید بأن الحكم المتعلق بالعفواألمم المتحدة، تنبیھًا
الجماعیة، والجرائم ضد اإلنسانیة، وجرائم الحرب، وغیر ذلك من االنتھاكات الجسیمة للقانون اإلنساني

 العفو لمرتكبيمن غیر المقبول منح: " وأعاد األمین العام لألمم المتحدة التأكید الحقًا على أنھ٢٩."الدولي

  
 .٢٤-٢٢، الفقرات٢٠٠٠أكتوبر/ تشرين األول٤، بتاريخS/2000/915أمني عام األمم املتحدة، تقرير عن إنشاء حمكمة خاصة لسرياليون، وثيقة لألمم املتحدة ٨
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وقد أثبتت تجریة سیرالیون أن منح.االنتھاكات الجسیمة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي
 ٣٠."مثل ھذا العفو ال یحقق سالمًا دائمًا وال مصالحة

يكانت الحرب في الجزائر إحدى أولى األمثلة عن عفو منح بھدف تشجیع االمتثال األفضل للقانون الدول
، وعقب المالحظات التي قدمتھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى الحكومة١٩٥٨ففي عام.اإلنساني

الفرنسیة بشأن أماكن االحتجاز، تم إنشاء مخیمات خاصة لمقاتلي جیش التحریر الوطني الذین حملوا
اركتھم في األعمالولم یقدم أفراد جیش التحریر الوطني المحتجزین إلى القضاء لمش.السالح علنًا

ویشابھ ھذا األسلوب في التعامل مع أفراد مجموعة مسلحة.العدائیة، إال إذا كانوا متھمین بارتكاب الفظائع
العفو إذ یحقق النتیجة نفسھا من خالل إزالة ھاجس مقاضاة األشخاص الذین شاركوا في األعمال العدائیة

 .وامتثلوا للقانون

نح العفو بھدف التشجیع على المزید من احترام القانون اإلنساني في العدید منوال تزال تقترح قرارات م
 .النـزاعات المسلحة غیر الدولیة الدائرة الیوم في مختلف أرجاء العالم

 "التعلیل االستراتیجي"تعزیز االحترام من خالل

أن یمتثل للقانون قدمن المنطقي االستنتاج أن محاولة تفسیر األسباب التي تجعل من مصلحة الطرف
"التعلیل االستراتیجي"ومن األرجح أن یكون لمثل ھذا.تكون فعالة في التشجیع على مثل ھذا االمتثال

 .فرصة في النجاح أكثر من مجرد ذكر القانون وحّث طرف ما على االمتثال لھ

ت النزاع على حدوحتى یكون أي تعلیل استراتیجي فعاًال، ینبغي تكییفھ وسمات الطرف المعني وسما
ولھذا، ینبغي أن تستند الحجج، عند المستطاع، إلى فھم عمیق لدوافع الطرف في النـزاع.سواء

 .ومصالحھ، وتتّیسر بفضل اتصاالت جیدة والتزام لدى الطرف المعني

ىویجب أال یؤدي إل.وینبغي اللجوء إلى التعلیل االستراتیجي بحذر، إذ إنھ قد ینطوي على خطر ردة فعل
باإلضافة إلى.وضع مسألة احترام القانون الدولي اإلنساني جانبًا لصالح مشاغل واقعیة أو نتائج انتھازیة

 .ذلك، ینبغي استخدام التعلیل االستراتیجي بتعقل ووعي للحساسیة السیاسیة لبعض الحجج

  

 مع أطراف في نزاعات مسلحة غیرلقد تم استخدام األمثلة التالیة للتعلیل االستراتیجي في الحوار والتعامل
 .دولیة

 الفعالیة واالنضباط العسكریان

ینبغي استرعاء انتباه أطراف النـزاع إلى أن أحكام القانون الدولي اإلنساني ُوضعت أساسًا من جانب قادة
.یةعسكریین أخذوا بعین االعتبار التوازن الضروري بین االحتیاجات العسكریة وما تملیھ علیھم اإلنسان

وقد یتجاوب أفراد.وقد وضعت القواعد، ھادفة في جزء منھا،  إلى المحافظة على المصالح العسكریة
مع الحجة القائلة بأن القانون أعّده)وأفراد المجموعات المسلحة، على وجھ الخصوص(القوات المسلحة

 .أولئك الذین یفھمون فائدة ھذه المبادئ في النـزاع المسلح

  
 .١٠، الفقرة٢٠٠١مارس/ آذار٣٠، بتاريخS/2001/331أمني عام األمم املتحدة، تقرير عن محاية املدنيني يف الصراع املسلح، وثيقة لألمم املتحدة ٩
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لتفسیر لقادة األطراف في النزاع بأن من مصلحتھم أن یكون لدیھم فرق منضبطة ینصاعونجحت طریقة ا
 .أفرادھا لھیكلیة القیادة وأال یتساھلوا إزاء السلوك الذي ینتھك القانون

باإلضافة إلى ذلك، یمكن القول إن االمتثال لقواعد القانون الدولي اإلنساني سوف یوفر بعض المنافع
ل المثال، قیل ألحد األطراف إن الناس قد یستسلمون لھ بسھولة أكبر إذا ما عامل سجناءهعلى سبی.العملیة

 .معاملة جیدة

قد تكون حجج الفعالیة واالنضباط العسكریین ذات فائدة في إقناع طرف على احترام القانون من جانب
 .واحد، بغض النظر عن كیفیة تصرف خصمھ

 ركةاالحترام المتبادل والمصلحة المشت

 ینبغي لطرف ما- بالرغم من أن واجب احترام القانون الدولي اإلنساني ال یقوم على مبدأ المعاملة بالمثل
 إال أنھ من الممكن مناقشتھ من وجھة نظر-أن یمتثل لواجباتھ بغض النظر عن سلوك الطرف اآلخر

 .د القانون الدولي اإلنسانيعملیة، والقول بأن ثمة مصلحة مشتركة لطرفي النـزاع في أن یلتزما بقواع

ویمكن مثًال تذكیر األطراف في نزاع مسلح غیر دولي بأنھا إذا عاملت أفراد العدو المحتجزین لدیھا
 .معاملة إنسانیة، فمن المرجح أن أفرادھا سیتلقون المعاملة نفسھا من جانب الطرف اآلخر

 السمعة

في صفوف أنصارھا أو حلفائھا أو علىتحرص معظم األطراف في نزاع مسلح على سمعتھا، سواء
المستوى الدولي، وبالتالي یكون ذلك أحیانًا ذا فائدة لشرح كیف یمكن للتقّید بالقانون الدولي اإلنساني أن

ویصدق ذلك بوجھ خاص على المستوى المحلي حیث یعتمد.یحّسن صورتھا ومكانتھا أمام الجمھور
 . إلى كسب دعمھمالطرف على دعم السكان المدنیین أو یسعى

وقد"المستوى األخالقي العالي"باإلضافة إلى ذلك، قد تساعد سمعة الطرف بأنھ یتقّید بالقانون على كسب
 .یؤدي بھ أیضًا إلى مكاسب سیاسیة

 قیم أساسیة االحتكام إلى

الثقافاتغالبًا ما تنعكس المبادئ األساسیة للقانون اإلنساني في القیم واآلداب واألخالقیات الخاصة ب
فاإلشارة إلى أن ھنالك قواعد ومبادئ من القانون الدولي اإلنساني موجودة أیضًا في.المحلیة وتقالیدھا

 .ثقافة الطرف في النـزاع من شأنھا أن تؤدي إلى مزید من االمتثال للقانون

 المصالح طویلة األجل

ى الطویل یمكن أن تساھم في إقناعھنالك عدد من الحجج االستراتیجیة المختلفة التي تنطبق على المد
 .أطراف النـزاع على التقّید بالقانون اإلنساني

أوًال، یمكن القول إنھ، بالرغم من أن االنتھاكات یمكن أن تحقق فائدة على المدى القصیر، إال أن العواقب
رة دعمبما في ذلك اإلضرار بالسمعة على المدى الطویل، وخسا(قد تكون مضرة على المدى الطویل

ویمكن إعطاء أمثلة عن أطراف في نزاع تصرفت بشكل غیر قانوني).السكان أو حتى نبذھم لھذا الطرف
كما یمكن تقدیم.وعوقبت فیما بعد أو أطراف تعرضت للنقد أو اإلدانة على المستویین الوطني والدولي

 .فعة لھاأمثلة عكسیة عن أطراف امتثلت للقانون الدولي اإلنساني وجاء ذلك بالمن
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 سواء في-ثانیًا، ینبغي اإلشارة إلى أن من الممكن أن تضعف شرعیة سلطة أي طرف في المستقبل
فمن شأن األعمال التي یقوم بھا أحد. إذا ما أصبح في وضع الخارج عن القانون-الحكومة أو المعارضة

سعى إلى بسط سلطتھ علیھم بعداألطراف خالل النزاع أن تؤثر في الطریقة التي ینظر إلیھ أولئك الذین ی
 .انتھاء النـزاع

ثالثًا، سوف یساھم االلتزام بالقانون الدولي اإلنساني في تسھیل عملیة المصالحة الوطنیة والعودة إلى السلم
بعد النزاع، وھما على األرجح ھدفان طویال األجل تھدف معظم األطراف في النزاعات المسلحة غیر

 .الدولیة إلى تحقیقھما

 المالحقة الجنائیة

نظرًا إلى التطورات المھمة األخیرة في مجال العدالة الجنائیة الدولیة وفي قمع جرائم الحرب، ینبغي
.استرعاء انتباه أطراف النـزاع بشأن إمكانیة رفع االنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي اإلنساني إلى القضاء

ة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة، والمحكمة الجنائیةوقد جاء إنشاء المحاكم المتخصصة ومنھا المحكم
الدولیة لرواندا، وإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیعزز اإلطار المحدد لنظر القضاء في جرائم الحرب

 .المرتكبة في النـزاعات المسلحة غیر الدولیة

 االقتصاد

 إن التقّید بالقانون الدولي اإلنساني یمكن أن ینقذقد تتجاوب أطراف النـزاع مع الحجة االقتصادیة القائلة
فعلى سبیل المثال، قد یحّد االمتثال للقانون الدولي اإلنساني من التدمیر غیر الضروري للبنیة.الموارد

 .التحتیة أو الممتلكات الخاصة

 مالحظات ختامیة

لتعامل بشكل فعال مع األطراف فيتسعى ھذه الوثیقة إلى المساھمة في فھم أفضل للطرق التي یمكن فیھا ا
 .نزاع مسلح غیر دولي من أجل تعزیز احترام القانون اإلنساني

لقد استخدمت اللجنة الدولیة أو جھات فاعلة أخرى في جھودھا الرامیة إلى تعزیز احترام القانون الدولي
ك في شتى األوقات وخاللاإلنساني، الدروس واألدوات القانونیة ووسائل اإلقناع الوارد وصفھا ھنا، وذل

ویؤمل في أن یوفر محتوى ھذه الوثیقة المعلومات المفیدة والمساعدة لكل من تراوده.نزاعات مختلفة
 .فكرة السعي إلى تحقیق أھداف مماثلة
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