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 ملخص تنفيذي 
 

اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( بشأأن "القانون ادلويل الإنساين وحتدايت  اذلي تعدههذا هو التقرير اخلامس 

اا للمؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل(. فقد قُدمت تقارير  لزناعات املسلحة املعارصة" خصيصا

ىل املؤمترات ادلولية اليت عقدت يف  . والهدف من هذه التقارير هو تقدمي حملة عامة 2015و 2011و 2007و 2003مماثةل اإ

دلويل الإنساين، وتوليد تفكري أأوسع بشأأن هذه حول بعض التحدايت اليت تفرضها الزناعات املسلحة املعارصة عىل القانون ا

 وعرض اخلطوط العريضة لأعامل اللجنة ادلولية ومواقفها واهامتماهتا اجلارية أأو املرتقبة. ،التحدايت

 

وشأأنه شأأن التقارير السابقة، يعاجل هذا التقرير فقط بعض التحدايت املعارصة اليت تواجه القانون ادلويل الإنساين. ويعرض 

جي ا من املسائل اليت يه حمط اهامتم مزتايد من جانب ادلول واجلهات الفاعةل الأخرى، فضالا عن اللجنة ادلولية، از عددا ابإ

ىل املناطق احلرضية؛ والتكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب؛ واحتياجات املدنيني  ويه: حتول الزناعات املسلحة اإ

؛ والإرهاب وماكحفة الإرهاب؛ وتغري املناخ والبيئة والزناع من غري ادلولاملسلحة يف الزناعات اليت طال أأمدها؛ وامجلاعات 

لهيا التق رير السابقة مثل احلصار، ااملسلح؛ وتعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين. وتشمل هذه املسائل مواضيع مل تتطرق اإ

ا معلومات مس تمكةل عن واس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف احلروب، وحامية الأشخاص ذوي الإعاقة . ويقدم التقرير أأيضا

لهيا التقارير السابقة واليت ل تزال عىل رأأس جدول الأعامل ادلويل، مثل اس تخدام الأسلحة  بعض املسائل اليت تطرقت اإ

 مه.املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، وبعض التكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب، واملقاتلني الأجانب وأأرس

 

*** 

 

وتوفر مقدمة التقرير حملة عامة موجزة حول الزناعات املسلحة القامئة وعواقهبا الإنسانية، وعن الوقائع امليدانية اليت تظهر فهيا 

 حتدايت القانون ادلويل الإنساين.

 

تارة تتصل ابلقتال يف املناطق ويعاجل الفصل الثاين التحدايت املعارصة واملقبةل يف سري الأعامل العدائية، ويركز عىل مسائل خم 

 (.2( والتكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب )القسم 1احلرضية )القسم 

 

ىل فرض عدد من التحدايت اخلاصة عىل أأطراف الزناع. ويعاجل  وتدور أأعامل القتال بشلك مزتايد يف املدن، ما يؤدي اإ

التقرير ثالاثا من هذه املسائل. املسأأةل الأوىل والأساس ية يه كفاةل أأن تُطبق املبادئ الأساس ية للقانون ادلويل الإنساين 

بطريقة حتمي املدنيني يف ميادين القتال يف املناطق  -زي والتناسب والاحتياطاتويه المتي -بشأأن سري الأعامل العدائية

احلرضية واليت تمتزي ابلختالط بني املدنيني واملقاتلني، وقرب الأعيان املدنية والأهداف العسكرية، ووجود ش بكة معقدة 

االأساس ية احلرضية املرتابطة. وعىل وجه اخلصوص، ل يزال اس تخدام الأسلحة املتفجرة اليت ختلف  البنيةمن   ةواسع أ اثرا

ا رضورة أأل  نسانية خطرية. ويناقش الفصل الثاين أأيضا النطاق يف املناطق املأأهوةل ابلساكن يثري تساؤلت قانونية وشواغل اإ

ا من  -القواعد املتعلقة حبامية الساكن املدنينييؤدي احلصار وتكتياكت التطويق اإىل خمالفة  ا كبريا ويه مسأأةل جذبت قدرا

 الاهامتم يف الزناعات الأخرية.
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خدم بعضها يف الزناعات اليت اس تُ  -ص القسم الثاين من الفصل الثاين للتكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلربوخيص  

جيابية وسلبية حممتةل  -س تخداهما يف املس تقبلا أأن يزيد االأخرية. وقد يكون من املتوقع أأيضا  مع ما يرتتب علهيا من تبعات اإ

عىل حامية املدنيني. ويلفت هذا الفصل الانتباه اإىل مجةل مسائل مهنا اللكفة البرشية احملمتةل للحرب الس يربانية؛ ويبني 

يف "الوظائف احلساسة"  لالس تقاللالقوة نتيجة  املسائل القانونية والأخالقية املتعلقة بفقدان الس يطرة البرشية عىل اس تخدام

لنظم الأسلحة؛ ويؤكد املسائل الرئيس ية اليت يتعني عىل ادلول مراعاهتا عند تنفيذ مسؤوليهتا لضامن القدرة عىل اس تخدام 

 وسائل وأأساليب القتال اجلديدة مبا يتوافق مع القانون ادلويل الإنساين.  

 

. اس تضعافهمم به الزناعات املسلحة اليوم هل تأأثري عىل احتياجات الساكن املدنيني وأأوجه اذلي تتس الأمدوالطابع الطويل 

طار القانون ادلويل الإنساين اليت تتصل ابلنقاش الإنساين الأوسع نطاقاا  ويعرض الفصل الثالث مجموعة من املسائل يف اإ

كيفية اليت ميكن أأن يسهم هبا احرتام القانون الفصل ال  هذا بشأأن حامية الساكن املدنيني. وعىل وجه اخلصوص، يناقش

جياد حلول دامئة للمحنة املمتثةل يف ا ا ادلويل الإنساين يف اإ لأعداد الكبرية غري املس بوقة من النازحني داخلياا. وهو يشري أأيضا

ىل الكيفية اليت ميكن أأن يعاجل هبا القانون ادلويل الإنساين القدرات احملددة للأشخاص ذوي  عاقة وخرباهتم ومنظوراهتم اإ الإ

ا الكيفية اليت حيمي هبا  أأثناء الزناع املسلح، ومن مث أأحاكم القانون ادلويل حلقوق الإنسان ذات الصةل. ويبني الفصل أأيضا

ة القانون ادلويل الإنساين تعلمي الأطفال عندما يكون حصة متنازعاا علهيا يف الزناع، وعندما يمت التقليل من القمية املدني

 للمدارس يف سري الأعامل العدائية، وعندما تس تخدم اجليوش املدارس.

 

وبيامن تظهر الشواغل الإنسانية وحتدايت القانون ادلويل الإنساين فامي يتعلق ابلعمليات اليت تضطلع هبا مجيع الأطراف يف 

ىل امجلاعات عىل وجه  من غري ادلولاملسلحة  الزناعات املسلحة، فاإن مثة مسائل معينة تظهر بشلك خمتلف عند النظر اإ

. وهو يعاجل أأولا من غري ادلولص الفصل الرابع للقانون ادلويل الإنساين وامجلاعات املسلحة ص  اخلصوص. ومن مث، خي

جامعات مسلحة متعددة. مث يناقش  تشارك فهيااملسائل املتعلقة ابنطباق القانون ادلويل الإنساين عىل حالت العنف اليت 

القانوين اذلي يوفر امحلاية للمدنيني اذلين يعيشون يف أأرض ختضع للس يطرة حبمك الواقع اليت تفرضها امجلاعات املسلحة، النظام 

 ويعرض وهجات النظر املبدئية بشأأن الاحتجاز من جانب امجلاعات املسلحة.

 

ونية يف الس نوات الأخرية. ويسلط موضوعاا للعديد من املناقشات الس ياساتية والإنسانية والقانوماكحفته وظل الإرهاب 

ىل انطباق  الفصل اخلامس الضوء عىل ثالث مسائل يف هذا اجملال لها أأمهية خاصة يف اجملال الإنساين. هو يشري أأولا اإ

رهابية"  من غري ادلولالقانون ادلويل الإنساين عىل ادلول اليت حتارب "الإرهاب" وامجلاعات املسلحة  املصنفة عىل أأهنا "اإ

تناقض مع الرسد القائل بأأن القانون ادلويل الإنساين ليس هل صةل ابحلرب عىل الإرهاب أأو أأن بعض من قواعده ل ما ي 

تنطبق عىل هذه الظروف "الاس تثنائية" أأو تنطبق عىل حنو خمتلف. واثنياا، يعرب الفصل عن شواغل بشأأن بعض تدابري 

الرامية اإىل مساعدة الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة  ماكحفة الإرهاب اليت تعرقل هجود املنظامت الإنسانية

ا عىل أ خر املس تجدات اليت  وحاميهتم، واليت ل تتوافق مع نص القانون ادلويل الإنساين وروحه. ويسلط الفصل الضوء أأيضا

زتاهما بتيسري الأنشطة ميكن أأن تسهم يف حل التوتر القامئ بني مصاحل ادلول يف وضع تدابري فعاةل ملاكحفة الإرهاب وال

طار القانون  الإنسانية القامئة عىل أأساس املبادئ. واثلثاا، يتطرق الفصل اإىل وضع وحامية املقاتلني الأجانب وأأرسمه يف اإ

 ادلويل الإنساين، ويركز بشلك خاص عىل احتياجات النساء والأطفال فضالا عن الزتامات الأطراف حنومه.

 



33IC/19/9.7 5 

ىل أأن الأشخاص ويركز الفصل السادس عىل ال   اثر املبارشة وغري املبارشة للزناعات املسلحة عىل املناخ والبيئة، ويشري اإ

ىل "املبادئ  تاملترضرين من الزناعات املسلحة عرضة بشلك خاص لتغري املناخ وتدهور البيئة. ويلف ا اإ الفصل الانتباه أأيضا

 ئة يف أأوقات الزناع املسلح" اليت ختضع حالياا للتنقيح.التوجهيية للكتيبات العسكرية والتعلاميت املتعلقة حبامية البي 

 

ويناقش الفصل الأخري من التقرير، وهو الفصل السابع، س بل تعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين، ويه املسأأةل اليت 

اضطلعت به اللجنة ادلولية لطاملا اعتربهتا اللجنة ادلولية أأمه حتد منفرد للقانون ادلويل الإنساين. ويقدم الفصل العمل اذلي 

ا أأو بدأأت يف تنفيذه لتعزيز حوارها مع مجيع أأطراف الزناع املسلح. وهذا يشمل مبادرة  دمع العالقات يف ورشاكؤها مؤخرا

اليت أأطلقهتا اللجنة ادلولية وهتدف اإىل الاس تفادة من ش باكت ادلمع املعقدة وعالقات الرشأاكت يف الزناعات  الزناع املسلح

ذور ضبط املسلحة املعارصة بغية تعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين؛ وادلراسة اليت أأجرهتا اللجنة ادلولية بعنوان ج

عداد  يف صفوفعىل قواعد السلوك  النفس يف احلرب واليت حتدد املصادر اليت تؤثر القوات املسلحة وامجلاعات املسلحة؛ واإ

 التوجهيية بشأأن التحقيق يف انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين: القانون والس ياسة واملامرسة اجليدة. املبادئ
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 :  مقدمةأأولا
 

مع اذلكرى الس نوية الس بعني لتفاقيات )املؤمتر ادلويل(  2019لعام  للجنة ادلولية للصليب الأمحر يزتامن املؤمتر ادلويل

وبعد  1، ويه املعاهدات التأأسيس ية للقانون احلديث للزناع املسلح )أأو القانون ادلويل الإنساين(.1949جنيف الأربع لعام 

دماج واس ع النطاق يف القانون مرور س بعة عقود عىل اعامتدها، حتظى التفاقيات بتصديق عاملي، وتأأكيد متكرر الوترية، واإ

دها احمليل والعقيدة العسكرية. ويف لك يوم، تنفذ القوات املسلحة القانون ادلويل الإنساين لتقليل لكفة احلرب اليت تتكب

 رتام القواعد مسأأةل تتعلق ابلهوية املهنية والقمي الأساس ية.الإنسانية. ويرى كثريون أأن اح

 

ل يزال غياب الامتثال للقانون ادلويل الإنساين ميثل مشلكة مس تعصية. فلك خمالفة وعىل الرمغ من هذه الإجنازات املهمة، 

ن تأأثريه املدمر ل يقترص عىل  لها تبعات خطرية عىل الفئات املترضرة، وعندما يسترشي جتاهل القواعد يف نزاع معني، فاإ

ا ليشمل اجملمتعات احمللية واملدن وبش لك مزتايد مناطق بأأمكلها. وبقدر ما حيظى القانون حياة الأفراد والأرس، بل ميتد أأيضا

ادلويل الإنساين بتقدير يف احملافل ادلولية ويف العقيدة العسكرية، فاإن الأطراف يف بعض الزناعات ل تزال تنهتك قواعده 

 عىل نطاق يبعث عىل قلق عاملي ابلغ.

  

قلميية ل تزال هتوى ىل دوامة العنف وغالباا ما تغذهيا الانهتأاكت اخلطرية  وشهدت الس نوات الأربع املاضية عدة نزاعات اإ اإ

نسانية يف العامل، يواجه الأوبئة ونقص الأدوية واجلوع وتدمري   البنيةللقانون ادلويل الإنساين. فالمين، اذلي أأصبح أأكرب أأزمة اإ

ذ أأن النازحني ا ا، اإ لناجني من العنف املروع يعانون من الأساس ية. أأما الزناع يف سورية، فال يزال الأمل النامج عنه حمسوسا

ظروف معيش ية مروعة والانفصال عن أأرسمه وعدم التيقن بشأأن مس تقبلهم. ويف منطقيت الساحل وحبرية تشاد، ل تزال 

 الزناعات املسلحة تؤجج التوترات الطائفية وتغذهيا.

 

بعضها يظهر عالمات تدل عىل اس مترار  ول تزال الزناعات اليت طال أأمدها تثقل اكهل احلياة وتعيق التعايف، بل اإن

التدهور. وارتفعت اخلسائر يف صفوف املدنيني يف أأفغانس تان عىل الرمغ من حماداثت السالم املكثفة. ويف مجهورية الكونغو 

 هجود السالم والترسحيالترشذم والانتشار بيامن تتقدم  ادلميقراطية ومجهورية أأفريقيا الوسطى، تواصل امجلاعات املسلحة

 ببطء.

 

ا ولومبيا، أأدى اتفاق السالم اذلي أ  . ويف كهناكوأأصبح سوء التغذية مزمناا يف جنوب السودان منذ اندلع الزناع  برم مؤخرا

ىل تنش يط مجموعات منشقة ترفض التفاق فضالا  ا اإ ل أأنه أأدى أأيضا ىل نزع السالح والإدماج الس يايس؛ اإ  عن امجلاعات اإ

ن الزناع اذلي امتد ست س نوات ل اخملرضمة اليت ترى فرصة  ن خفت فهيا حدة العنف، فاإ لتعزيز السلطة. أأما أأوكرانيا، واإ

عىل  -كر عىل احلل، وينطوي عىل احامتلت كبرية لإعادة التصعيد. وترتامك أ اثر هذه الزناعات الطويةل الأمدذ  يظهر عالمات تُ 

 رور الوقت ومع غياب احلزي املتاح لإصالهحا.مب -الأساس ية والاقتصاد واجملمتع والبنيةالصحة والتعلمي 

 

                                                 
ا للمؤمتر ادلويل. هذا هو التقرير اخلامس اذلي تعده اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( بشأأن "القانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناعات  1 املسلحة املعارصة" خصيصا

. والغرض من هذه التقارير هو تقدمي حملة عامة حول التحدايت الرئيس ية اليت 2015و 2011و 2007و 2003اليت عقدت يف وقُدمت التقارير الأربعة الأوىل اإىل املؤمترات ادلولية 

 اجلارية أأو املرتقبة.لية ومواقفها واهامتماهتا تفرضها الزناعات املسلحة اليوم عىل القانون ادلويل الإنساين، وتشجيع مناقشة هذه التحدايت، وعرض اخلطوط العريضة لأعامل اللجنة ادلو 
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ذكر يف وسائل الإعالم ويتجاهلها املسؤولون عن اختاذ القرار، ودخلت العديد من هذه الس ياقات يف "طي النس يان": فال تُ 

ىل ترك املاليني يعانون بال أأمل.  مما يؤدي اإ

 

ترك أأفراد الأرس دون أأي عمل مباكن وجود بعضهم  ويف العديد من احلالت، تسبب القتال يف نزوح جامعي، ما أأدى اإىل

ن قصة الزناع احملبوكة عن الفرار والعودة رفامهالبعض أأو  . ويتعرض كثري من النازحني ملعاانة ل هناية لها عىل ما يبدو. واإ

للمساكن غري املناس بة  يه يف الواقع ابلنس بة للكثريين حياة من الركود املس متر تتخللها صدمة الزنوح املتكرر وال اثر الصحية

دراكهم أأن املسؤولني عن حاميهتم وكفاةل عودهتم ال منة يعملون يف الواقع  الانتقالواحملنة املمتثةل يف عدم القدرة عىل  حبرية واإ

عادة ترتيب وضعهم يف اجملمتع.  عىل اإ

 

ىل تفامق الرضر النامج عن ا ما يؤدي اإ طاةل  ويف الوقت نفسه، مثة عوامل أأخرى تتفاعل كثريا الزناعات املسلحة املعارصة واإ

أأمده. ويؤدي تغري املناخ اإىل زايدة تعرض الساكن اذلين هزهتم الزناعات للجفاف وسائر الكوارث الطبيعية. وتوفر وسائل 

التواصل الاجامتعي منصة متاحة عىل نطاق واسع لش يطنة اجملمتعات احمللية والتحريض عىل العنف ضدها. ويفيض الإخفاق 

هامل احتياجاهتم احملددة، فال يمت يف مر  ىل اإ اعاة الاختالفات بني الرجال والنساء والفتيات والفتيان يف التعرض للعنف اإ

 الاعرتاف هبا ول تمت تلبيهتا.

 

ل أأن الانهتأاكت اليت تؤدي بال  شعال الكثري من حروب اليوم واس مترارها قد تكون معقدة، اإ ىل اإ والعوامل اليت تؤدي اإ

ىل تك  ثيف لكفهتا البرشية تتسم بأأهنا أأساس ية: الهجامت العشوائية واملتعمدة ضد املدنيني؛ والتعذيب وغريه من أأشاكل داع اإ

سوء املعامةل؛ والاغتصاب وغريه من أأشاكل العنف اجلنيس؛ والهجامت عىل املستشفيات والطوامق الطبية واجلرىح أأنفسهم؛ 

طار القضاء والإعد ا ترس يخ روح الانتقام يف بعض وأأخذ الرهائن؛ والقتل خارج اإ جراءات موجزة. وما زاد الأمور سوءا ام ابإ

لهيم. ىل اخلصوم العاجزين عن القتال وأأي خشص ينتسب اإ  الس ياقات اليت توجه فهيا الانهتأاكت بشلك مهنجي اإ

 

ا من التحدايت املتكررة ضامن أأن تعرتف الأطراف  ن اكن أأيضا ومن العوامل احليوية لكفاةل احرتام القانون ادلويل الإنساين واإ

ذا اكنت الفرتة  املتحاربة ابنطباق القانون عىل مجيع الأشخاص املترضرين من الزناع املسلح، بغض النظر عن ترصفاهتم. واإ

اجلهات الفاعةل ابلوحش ية، فقد شهدت  تأأكيد ارتباط مسعة بعضقد شهدت  2015لعام  املنقضية من عقد املؤمتر ادلويل

ا عالمات عىل اس تجابة مثرية للقلق من هجات أأخرى: انتشار الفكرة اليت ترى أأن بعض الأفراد أأو امجلاعات سيئون  أأيضا

ج من نطاق امحلاية الإنسانية اليت يوفرها دلرجة أأهنم جديرون ابخلرو -أأو حىت أأرسمه أأو جممتعاهتم يف بعض الأحيان -للغاية

ا والتأأكيد من جديد عىل أأن  ا قاطعا القانون ادلويل الإنساين. وهناك حاجة ماسة اإىل رفض مثل هذه املفاهمي اخلاطئة رفضا

ن اكن يتعارض بشلك صارخ  نسانية، فيجب حماربته بطريقة يرضب هبا املثل يف احرتاهما  معالإرهاب واإ املبدأأ الأسايس لالإ

 للقانون. وميتد نطاق القانون ادلويل الإنساين ليصل اإىل مجيع الأشخاص املترضرين من الزناع املسلح، دون أأي اس تثناء.

 

ولية( واملنظامت الإنسانية الأخرى اليت تسعى وابلنس بة ملكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة ادل

ا من أأي وقت مىض. ومع  حلاحا ىل تقدمي املساعدة يف الزناعات املسلحة اليوم، مل يكن ادلفاع عن احلزي املتاح للعمل أأكرث اإ اإ

يصنفون عىل  انتشار الترشيعات الشامةل ملاكحفة الإرهاب، وحترمي "ادلمع" احملدد بشلك واسع للمجموعات والأفراد اذلين

رهابيون"، ابتت قدرة املنظامت عىل تقدمي املساعدة الإنسانية غري املتحزية وتوفري امحلاية يف املناطق املترضرة من  أأهنم "اإ
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الزناعات تتعرض للخطر بشلك مزتايد. وجيب الاس تفادة من مناذج املامرسات اجليدة اليت تنهتجها ادلول والتطورات 

س الأمن التابع للأمم املتحدة وكذكل عىل املس توى الإقلميي من أأجل احلفاظ عىل احلزي املتاح للعمل الإجيابية الأخرية يف جمل

 الإنساين اذلي اتفقت عليه ادلول عاملياا يف اتفاقيات جنيف.

 

ا طار القانون ادلويل الإنساين طابعا ا  ويف الوقت نفسه، يكتسب اإرشاك أأطراف الزناع يف احلوار بشأأن مسؤولياهتم يف اإ أ خذا

عادة تنظمي صفوفها مضن هيألك قيادية جديدة غري حمددة املعامل يف كثري  يف التعقيد. ومع ترشذم امجلاعات املسلحة وقياهما ابإ

مفضةلا تقدمي ادلمع جلهات فاعةل  -الأحيان، ومع تراجع احلكومات عن املشاركة املبارشة يف الزناعات خارج احلدود الإقلميية

س ناد املسؤولية عن الانهتأاكت والتدابري التصحيحية. ويف أأماكن  -أأخرى بدلا من ذكل يصبح من الصعب بشلك مزتايد اإ

اإىل جعل  -س ياس ية وجنائية ودينية وعرقية -كثرية، تؤدي مشاركة هجات فاعةل متعددة تتسم هبيألك قيادية ودوافع متداخةل

رشاك املقا ىل الأشخاص املترضرين واإ تلني يف مناقشات بشأأن الامتثال للقانون ادلويل الإنساين وصول املنظامت الإنسانية اإ

 مسأأةل حمفوفة ابلتعقيدات واخملاطر.

 

ا يف تفسري القانون  ومن العوامل احليوية كذكل لتعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين التصدي للتحدايت الأقل وضوحا

ذا اكن قانون وتطبيقه. ومع قيام ادلول ابس تخدام القوة ضد مجموعة متنوعة  من الهتديدات، فاإن القرار التأأسييس بشأأن ما اإ

الزناع املسلح ينطبق يصبح عرضة للتالعب. وخيضع القانون للمالءمة عندما حتتج ادلول ابلقانون ادلويل الإنساين وتس تخدم 

لعكس من ذكل عندما ل يُمنح القوة عىل نطاق واسع يف احلالت اليت ل تس تويف املعايري القانونية للزناع املسلح؛ أأو عىل ا

ذ تتوىخ احلذر من التصورات السلبية والقيود اخلارجية،  القانون ادلويل الإنساين الفرصة لالضطالع بدوره لأن ادلول، اإ

تنكر وجود الزناع املسلح عىل الرمغ من استيفاء املتطلبات بشلك ل لبس فيه. وابلإضافة اإىل ذكل، مع قيام ادلول بتفسري 

جراء مناسب عادةا  -الأساس ية للقانون ادلويل الإنساين بقدر مزتايد من املرونة الأحاكم هنا ختاطر  -لدلفاع عن مرشوعية اإ فاإ

اتحة الفرصة جلهات فاعةل يف املس تقبل لإحداث الرضر مبا يتجاوز حدود ما هو رضوري  رساء سوابق قانونية يؤسف لها واإ ابإ

نسانية.  من الناحية العسكرية أأو مقبول لالإ

 

وتتجاوز التحدايت املعارصة اليت تواجه القانون ادلويل الإنساين مس توى عدم التقيد ابلقواعد. ول تزال التحولت يف وسائل 

ماكنية مواءمة القانون التعاهدي والعريف موضع الاختبار. ول ينفك العامل يتجه حنو  القتال وأأساليبه ورقعته اجلغرافية تضع اإ

الأساس ية  والبنيةليت خيوضها، ما جيعل احلرب يف املدن وما ختلفه من تبعات عىل احلياة املدنية التحرض وكذكل الزناعات ا

واخلدمات من الشواغل امللحة. ومل تعدل الكثري من الأطراف يف الزناعات اختيارها للأسلحة والتكتياكت مبا يناسب أأوجه 

ية. وابلإضافة اإىل ذكل، حتمل التطورات التكنولوجية يف الاس تضعاف الفريدة اليت يعاين مهنا الناس يف البيئات احلرض 

جمال احلرب أ مالا وهتديدات ملس تقبل قانون الزناع املسلح. وتشلك العالقة بني الفضاء الس يرباين وساحات املعارك، ودور 

مسائل هممة اذلاكء الاصطناعي يف قرارات الاس هتداف واحامتلت اس تخدام الفضاء اخلاريج لأغراض غري سلمية لكها 

س تحتل ماكن الصدارة يف املناقشات املتعلقة ابنطباق القانون ادلويل الإنساين عىل التكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف 

لهيا هذه التطورات واملناقشات، فال غىن عن التحليالت ووهجات النظر  احلرب. وبغض النظر عن الوهجة اليت قد تقود اإ

ل أأن الابتاكر يف جمال املزتنة: فالتكنولوجيا مبقدور ها أأن توفر دقة غري مس بوقة يف الاس هتداف وبدائل للتدمري املادي؛ اإ

 الأسلحة جيب أأل حيل حمل التحليل القانوين ادلقيق والقرار البرشي اذلي يس تلزمه القانون ادلويل الإنساين.  
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بقدرة فريدة عىل ختفيف حدة ادلمار اذلي خيلفه الزناع وعىل الرمغ من هذه التحدايت الكثرية، يمتتع القانون ادلويل الإنساين 

املسلح عىل الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية؛ والأمثةل الإجيابية كثرية. وشهدت الس نوات الأخرية قيام القوات املسلحة بضخ 

قانونيون للقوات املسلحة املزيد من الاستامثرات يف تتبع اخلسائر يف صفوف املدنيني وفهم أأس باهبا. وابت املستشارون ال

زاةل الألغام الأرضية املضادة  ىل اإ أأكرث مشاركة يف دمع القانون ادلويل الإنساين يف ساحة املعركة. ول تزال اجلهود الرامية اإ

طار فراد وتثقيف اجملمتعات احمللية املترضرة بشأأن اخملاطر وتقدمي املساعدة اإىل حضااي الألغام جتري عىل قدم وساق يف اإ  للأ

فراد الزتاماهتا. وظل عرشات الآلف من احملتجزين لأس باب تتعلق  تنفيذ ادلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

ىل ذوهيم. ابلزناع عىل اتصال بأأرسمه؛ وأ   ىل أأوطاهنم؛ وأأعيد الرفات البرشي للموىت اإ طلق رساح أأرسى احلرب وأأعيدوا اإ

الزتامات ضد جتنيد الأطفال واس تخداهمم يف الأعامل العدائية وضد العنف  ولمن غري ادلوقطعت امجلاعات املسلحة 

اجلنيس. ويومياا، تقوم اخلدمات الطبية التابعة للحكومات والقوات املسلحة بعالج اجلرىح من اخلصوم فقط عىل أأساس 

ىل الرعاية الطبية.  احلاجة اإ

 

ىل ما جتسده من مب ىل العمل اذلي تضطلع به ادلول ويرجع الفضل يف مصود اتفاقيات جنيف اإ ادئ وواقعية وكذكل اإ

وسائر اجلهات الفاعةل ادلولية اليت تدافع عن أأمهيهتا يف اللحظات احلامسة يف التارخي. وبعد مرور  ادلولية ومكوانت احلركة

ا عىل توقيعها، ل يزال الامتثال لالتفاقيات بعيد عن احلاةل املثالية. وعندما يُنهتك ا لقانون ادلويل الإنساين، فال س بعني عاما

آليات تقيص  جيوز املبالغة يف جسامة العواقب والرضورة امللحة لختاذ تدابري تصحيحية. وتوفر الآليات القضائية ادلولية وأ

احلقائق اس تجابة جزئية؛ ومع ذكل، هناك قدر كبري من النفوذ غري املس تخدم يف العامل اليوم لوقف الانهتأاكت فور حدوهثا. 

املنصوص علهيا يف  -ات جنيف، ل يزال تعهد ادلول ابحرتام التفاقيات وكفاةل احرتاهماويف اذلكرى الس نوية الس بعني لتفاقي

يشلك نقطة الانطالق املثىل للحد من املعاانة والاحتياجات يف صفوف  -املشرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع 1املادة 

 اجملمتعات احمللية املترضرة من الزناع املسلح.
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 ارصة واملقبةل يف سري الأعامل العدائيةالتحدايت املعا: اثنيا 
 

 حتول الزناعات املسلحة اإىل املناطق احلرضية .1

 

ىل الطابع احلرضي وكذكل الزناعات. وتدور رىح القتال بشلك مزتايد يف املناطق احلرضية ويتحمل املدنيون  يتحول العامل اإ

املبارشة أأن اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل العبء الأكرب منه. وتدرك اللجنة ادلولية من خالل املالحظة 

ىل مناطق واسعة النطاق ل يزال يشلك سبباا رئيس   حلاق يا ابلساكن اليت متتد أ اثرها اإ ا لالإصابة والوفاة يف صفوف املدنيني واإ

يف املناطق احلرضية لالس هتداف  الرضر ابلأعيان املدنية. وحىت عندما ل تتعرض اخلدمات اليت ل غىن عهنا لس مترار احلياة

ىل أأن تصل اإىل حد الاهنيار. ا اإ هنا تتعطل كنتيجة غري مبارشة للهجامت أأو تصبح أأكرث تدهورا ويف بعض  2املبارش، فاإ

عن مناطق بعيهنا من أأجل ممارسة الضغط عىل املدنيني القاطنني فهيا. ويرتك الساكن  متعمدمنع اخلدمات بشلك احلالت، تُ 

الاكيف من الغذاء أأو املياه، وخدمات الرصف الصحي والكهرابء، وحيرمون من الرعاية الصحية؛ ويتفامق هذا دون القدر 

ىل انتشار الزنوح عىل  احلرمان عندما يرُضب احلصار عىل املدن. وابلإضافة اإىل ذكل، يؤدي القتال يف املراكز احلرضية اإ

أأو غريها من أأشاكل التلوث ابلأسلحة والافتقار اإىل  املنفجرة و/نطاق واسع. وما أأن يتوقف القتال، حتول الأهجزة غري 

ا عىل املدن، بل  اخلدمات الأساس ية دون عودة الكثري من النازحني. وجدير ابذلكر أأن كثري من هذه التبعات ليس حكرا

ن   سانية خمتلفة.تقع عىل نطاق أأكرب بكثري يف احلروب اليت تدور رحاها يف املناطق احلرضية وقد تس تلزم اس تجابة اإ

 

ا عىل اختيار وسائل وأأساليب القتال، الأمر اذلي يوفر امحلاية للمدنيني   والبنيةيفرض القانون ادلويل الإنساين حدودا

ن العواقب الإنسانية املدمرة للحرب يف املناطق احلرضية  الأساس ية املدنية من الرضر والتدمري غري املقبولني. ومع ذكل، فاإ

الإنساين ذات الصةل وتطبيقها.  ادلويل الزناعات لقواعد القانون هحول كيفية تفسري الأطراف يف هذ تثري تساؤلت جدية

ويف هذا القسم، تقدم اللجنة ادلولية وهجات نظرها وتعرض نتاجئ البحوث اجلديدة املتعددة التخصصات بشأأن: )أأ( حامية 

املناطق احلرضية؛ )ب( واس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق الساكن املدنيني من أ اثر الأعامل العدائية أأثناء احلرب يف 

 حامية الساكن املدنيني أأثناء احلصار.و املأأهوةل ابلساكن؛ )ج( 

 

 حامية الساكن املدنيني من أ اثر الأعامل العدائية أأثناء احلرب يف املناطق احلرضية .أأ 

 

املدنيون والأعيان املدنية يف كثري من الأحيان يف املدن. خيتلط أأفراد القوات املسلحة والأهداف العسكرية والساكن 

ويشلك هذا التداخل حتدايت هممة أأمام الأطراف املشاركة يف الأعامل العدائية يف املناطق احلرضية، سواء من الناحية 

حلاق الرضر ابملدنيني. وملا اكنت احلرب يف املناطق احلرضية تعرض للخطر  الساكن املدنيني العسكرية أأو من حيث جتنب اإ

ا  بطرق خاصة هبا، فاإن امحلاية اليت توفرها مبادئ القانون ادلويل الإنساين وأأحاكمه ابلغة الأمهية. وميكن للس ياسات أأيضا

أأن تكون أأداة فعاةل محلاية املدنيني واحلد من أ اثر احلرب يف املناطق احلرضية، ومع ذكل فيجب أأل تس تخدم لتوفري حامية 

 و أأقل مما يوفرها القانون ادلويل الإنساين.للمدنيني أأضعف أأ 

 

                                                 
 ؛ متاح عرب الرابط التايل:2018اخلدمات احلرضية يف أأثناء الزناعات املسلحة املمتدة: دعوة لتبين هنج أأفضل ملساعدة املترضرين،  2

https://www.icrc.org/ar/publication/lkhdmt-lhdry-thn-lnzt-lmslh-lmmtd 

https://www.icrc.org/ar/publication/lkhdmt-lhdry-thn-lnzt-lmslh-lmmtd
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أأي الهجامت  -وحيظر القانون ادلويل الإنساين الهجامت املوهجة ضد املدنيني والأعيان املدنية فضالا عن الهجامت العشوائية

ا الهجامت اليت اليت ترضب الأهداف العسكرية واملدنيني أأو الأعيان املدنية دون متيزي. وحيظر القانون ادلويل الإنساين أأي ضا

ا عرضية ابملدنيني تكون مفرطة مقارنةا يُ  ابملزية العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة. وعىل الرمغ من  توقع أأن تلحق أأرضارا

لهيا )"الأرضار  ن املفاهمي الرئيس ية اليت يستند اإ أأن وجود مبدأأ التناسب أأمر ل جدال فيه ويطبقه القادة العسكريون يومياا، فاإ

رضية يف صفوف املدنيني" و"املزية العسكرية" و"الإفراط"( ستس تفيد من تويخ املزيد من التوضيح، وهو الأمر اذلي الع

 3سعت اللجنة ادلولية اإىل دمعه.

ابلإضافة اإىل ذكل، يلزم القانون ادلويل الإنساين أأطراف الزناع ابختاذ طائفة واسعة من الاحتياطات يف الهجوم وضد أ اثر 

اية املدنيني والأعيان املدنية. وفامي يتعلق ابلحتياطات يف الهجوم، جيب أأن تُتخذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة الهجامت محل

ىل أأدىن حد ممكن عىل أأقل تقدير. والاحتياطات املس تطاعة  حلاق الأرضار العرضية يف صفوف املدنيني أأو تقليلها اإ لتجنب اإ

عملية، مع مراعاة مجيع الظروف السائدة يف ذكل الوقت، مبا يف ذكل الاعتبارات يه تكل الاحتياطات املمكنة يف املامرسة ال 

الإنسانية والعسكرية. وقد يتطور فهم ما يه التدابري املس تطاعة مبرور الوقت، وذكل حسب عدد من العوامل مهنا 

جراءات جديدة قد جتعل من ا ملمكن تقليل الأرضار العرضية التطورات التكنولوجية، أأو مع حتديد تقنيات أأو تكتياكت أأو اإ

ىل أأدىن حد ممكن. ويف هذا الصدد، قد تؤدي العمليات/ الإجراءات املس تخلصة من ادلروس  يف صفوف املدنيني اإ

 املس تفادة اإىل ظهور احتياطات مس تطاعة جديدة.

 

ا مس بقاا وفعالا يف حاةل الهجامت اليت قد متس الساكن املدن  نذارا يني، ما مل حتل الظروف دون ويوجه لك طرف يف الزناع اإ

وينبغي أأن تُقمي فعالية التحذير من وهجة نظر الساكن املدنيني  4ذكل. وقد تقوم أأغلب الهجامت يف املناطق احلرضية بذكل.

ىل أأكرب عدد ممكن من املدنيني اذلين قد يترضرون اذلين قد يترضرون من الهجوم وجيب أأن يكون . وينبغي أأن يصل اإ

ا هلم ، وينبغي أأن مينحهم الوقت الالزم للمغادرة أأو العثور عىل مأأوى أأو اختاذ تدابري أأخرى محلاية أأنفسهم. ول تعفي مفهوما

نذارات املس بقة الطرف اذلي ينفذ  ، ويظل املدنيون اذلين يبقون يف من الالزتام ابختاذ تدابري احتياطية أأخرى الهجومالإ

 مشمولني ابمحلاية. -رمه أأم لسواء ابختيا -املنطقة اليت ستتأأثر ابلهجوم

 

 حىت يكون الهجوم مرشوعاا.ها مجيع ومبادئ المتيزي والتناسب والاحتياطات يه مبادئ متاكمةل وجيب أأن حُترتم 

                                                 
بدأأ التناسب يف القواعد اليت حتمك سري الأعامل حتقيقاا لهذه الغاية، نظمت جامعة لفال واللجنة ادلولية اجامتعاا للخرباء حول مبدأأ التناسب: انظر اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، م  3

 ؛ متاح عرب الرابط التايل:2018القانون ادلويل الإنساين،  العدائية مبوجب

 https://www.icrc.org/en/download/file/79184/4358_002_expert_meeting_report_web_1.pdf.   

ا يف معليات مضت خرباء ونظمهتا مؤسسات أأخرى: انظر اللجنة ادلوليةوشاركت   أأيضا

International Law Association Study Group, The Conduct Of Hostilities and International Humanitarian Law: Challenges of 

21st Century Warfare, 2017;  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=3763&StorageFileGuid=11a3fc7e-d69e-4e5a-b9dd-

1761da33c8ab 

ا مفهويم "الهدف العسكري" و"الاحتياطات يف الهجوم"(؛ و )يناقش هذا التقرير  أأيضا

Chatham House, Proportionality in the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, research paper, 

2018; 

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-12-10-proportionality-conduct-hostilities-

incidental-harm-gillard-final.pdf 
هناك قاعدة خاصة بشأأن ضارة ابلعدو، ابلنس بة للمستشفيات واملرافق الطبية، مبا يف ذكل تكل الواقعة يف املناطق احلرضية، اليت فقدت امحلاية بسبب اس تخداهما لتنفيذ أأعامل  4

 .الإنذارات قبل الهجوم

https://www.icrc.org/en/download/file/79184/4358_002_expert_meeting_report_web_1.pdf
https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=3763&StorageFileGuid=11a3fc7e-d69e-4e5a-b9dd-1761da33c8ab
https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=3763&StorageFileGuid=11a3fc7e-d69e-4e5a-b9dd-1761da33c8ab
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-12-10-proportionality-conduct-hostilities-incidental-harm-gillard-final.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-12-10-proportionality-conduct-hostilities-incidental-harm-gillard-final.pdf
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املرض والرضر النفيس عند تنفيذ مبدأأي يف صفوف املدنيني يف صورة  الأرضار العرضية املتوقعةأأمهية بدأأ النقاش حول 

عند ، مثل التلوث اليت ميكن توقعها. وترى اللجنة ادلولية أأن من املهم النظر يف الأرضار العرضية والاحتياطاتالتناسب 

حلاق أأرضار عرضية هدف عسكري يف مدينة حتتوي عىل اس هتداف  مواد كمييائية صناعية سامة أأو انتشار املرض بسبب اإ

ا عرضية يف ش باكت عندما يتوقع املهامج أأن حيُ  خاصةا . وهذه مسأأةل وثيقة الصةل ش باكت الرصف الصحي البدليةب  دث أأرضارا

غريها من الأمراض املعدية املامثةل، كام اكن احلال يف بعض تعاين أأصالا من الكولريا أأو املياه أأو الرصف الصحي يف مدينة 

ا.  الزناعات اليت وقعت مؤخرا

 

فعال اليت يكون الغرض الرئييس مهنا هو بث اذلعر الإنساين الأ  بيامن حيظر القانون ادلويلأأما فامي يتعلق ابلصحة النفس ية، 

لهيا بوصفها نتيجة حمتية للزناعات. يف صفوف الساكن املدنيني، ظلت الصدمة النفس ية يُ  وقد تكون ال اثر النفس ية نظر اإ

ا  اليوم أأن البدنية أأو الوفاة. ومع ذكل، من املقبول عىل نطاق واسع أأصعب يف توقعها من الإصاابت للأعامل العدائية أأيضا

يف بعض الأدةل العسكرية حصة الإنسان تشمل الصحة البدنية والنفس ية. ويف هذا الصدد، هناك بعض املؤرشات عىل الوعي 

ا بأأن ال اثر النفس ية للأعامل العدائية ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار.  هذا من اجملالت اليت قد تتأأثر وقد يكون الصادرة مؤخرا

يف العمليات اليت تضطلع وترى اللجنة ادلولية ورشاكؤها يف احلركة بتطور البحوث والفهم. فهيا ممارسة املقاتلني يف املس تقبل 

ا عىل نطاق واسع وس بالا أأفضل هبا احتياجات هائةل تتعلق ابلص قرارا حة النفس ية واحتياجات نفس ية واجامتعية تس تلزم اإ

 5ملعاجلة الأرضار النامجة.

 

يل ووتنطبق العديد من القواعد املذكورة أأعاله عىل وجه اخلصوص عىل الهجامت الواردة يف املعىن املقصود للقانون ادل

حلاق الأرضار ابملدنيني. ومع ذكل، يتعني عىل أأطراف الزناع  الإنساين: أأي العمليات العسكرية اليت يرحج أأن تتسبب يف اإ

صابة الساكن املدنيني يف ة املس مترة تويخ العناي حتراكت القوات واملناورات وهذه تشمل العمليات العسكرية. مجيع لتفادي اإ

ىل بعض  يف املناطق احلرضية. الربيةالتحضريية للهجوم، مثل اليت تمت أأثناء العمليات  وقد متتد امحلاية احملددة املمنوحة اإ

ا ل الأعيان  الأعيان اليت ل غىن لها لبقاء الساكن املدنيني عىل قيد همامجة ل جيوز تجاوز الهجامت. فعىل سبيل املثال، ت أأيضا

زالهتا أأو تعطيلها بأأي طريقة أأخرىاحلياة  الش باكت واملنشأ ت املس تخدمة يف الإمداد مبياه . وهذا يشمل أأو تدمريها أأو اإ

 .الرشب يف املدن

 

يف املناطق احلرضية، كام هو احلال يف أأي ماكن أ خر،  ادلويل الإنساين أأثناء سري الأعامل العدائيةويعمتد الامتثال للقانون 

ىل املعلومات ن يعلمه القائد يف وقت الهعىل ما اك ا اإ املتاحة بصورة مناس بة من مجيع جوم أأو اكن ينبغي هل أأن يعلمه، استنادا

ىل  دنيني والأهداف العسكرية يف املناطق احلرضية، من الأمهية مباكن اختالط املاملصادر يف الظروف السائدة. وابلنظر اإ

هداف يه أأهداف أأل تركز املعلومات اجملموعة عند التخطيط لعملية يف املناطق احلرضية فقط عىل التحقق من أأن الأ 

ا عىل تقيمي  -وهو رشط همم بطبيعة احلال -عسكرية الأرضار العرضية يف صفوف املدنيني، مبا يف ذكل ال اثر غري بل أأيضا

وقد تساعد املامرسات من قبيل افرتاض وجود مدنيني يف املباين املدنية وتقيمي املبارشة أأو "الارتدادية"، اليت ميكن توقعها. 

                                                 
اعات املسلحة والكوارث الطبيعية انظر وثيقة املعلومات الأساس ية املعنونة "تلبية احتياجات الصحة النفس ية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية للأشخاص املترضرين من الزن  5

 .33IC/19/12.2 ،2019وحالت الطوارئ الأخرى"، 
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اليت  -يئة املادية ملدينة معينةاليت تتسبب فهيا الب  -، مضن ممارسات أأخرى، يف التغلب عىل الصعوابتأأمناط احلياة املدنية

 تواجه التقيمي ادلقيق لوجود املدنيني.

 

 الهجامت يف املناطق احلرضية عن التحدايت النامجة
 

وتتيح  6.الأساس ية للساكن املدنيني يف املناطق احلرضية عىل ش بكة معقدة من نظم البنية الأساس ية املرتابطةتعمتد اخلدمات 

حلاق  نقاط التقاء البنية التحتية الأكرث أأمهية داخل منظومة معينة توفري اخلدمات لقطاع كبري من الساكن، ومن شأأن اإ

خفاق املنظومة بأأرسها. الرضر هبا  ا بأأهنا أأن يثري أأقىص درجات القلق عندما يتسبب يف اإ "نقطة وتوصف هذه النقاط أأيضا

خفاق منفردة". وتعمتد اخلدمات عىل تشغيل  واملعدات واملواد الاس هتالكية، واليت ميكن أأن يتعطل لك مهنا بصورة الأفراد اإ

ىل قطع ا عن يح اكمل أأو مستشفى،  مبارشة أأو غري مبارشة. فعىل سبيل املثال، قد يؤدي حمول كهرابيئ اإ مداد املياه فورا اإ

، ميكن أأن تؤدي ال اثر املبارشة مبرور الوقتمما يؤدي اإىل زايدة كبرية يف اخملاطر عىل الصحة والرفاه. وابلإضافة اإىل ذكل، 

ىل  يصبح من الصعب  -رتك أأجزاءا كبرية من املنظومة يف حاةل فوىضمما ي -عىل خدمة معينة ةترامكي تأأثرياتوغري املبارشة اإ

، يف تقيمي التناسبرتامكي عىل تقيمي وحتليل الأرضار العرضية أأثناء الأعامل العدائية املمتدة: ال التأأثريمعاجلته. وس يؤثر هذا 

نتيجة لتدمري أ خر خط لتوزيع الكهرابء يف املدينة أأكرب بكثري من الأرضار الأرضار املتوقعة يف صفوف املدنيني س تكون 

ذ أأن اخلسارة ميكن أأن تعوض املتوقعة من تدمري  من خالل الفائض واحد من بني عدة خطوط توزيع تعمل بشلك جيد، اإ

 يف ش بكة توزيع الطاقة.

يف الأرضار النظر مفن املهم عىل وجه اخلصوص ما تتسم به منظومات اخلدمات الأساس ية من تعقد وترابط، ظر اإىل وابلن

وفامي  7ميكن التنبؤ هبا.عن جهوم وكذكل ال اثر الارتدادية، برشط أأن  يف صفوف املدنيني النامجة مبارشةا العرضية املبارشة 

خيتلف حسب ظروف  -أأو اكن ينبغي التنبؤ به -ميكن التنبؤ به بصورة مناس بة فاإن مايتعلق بأأي نوع من الأرضار العرضية، 

ا عىل اخلربة السابقة املتعلقة ؛ ولكن مثة أأمناط الهجوم والهدف من الأرضار العرضية يف صفوف املدنيني ميكن التنبؤ هبا استنادا

هبا تسرتشد بل وتتطور عىل وجه اخلصوص من  التنبؤالأرضار اليت ميكن و اليت تلحق ابلرفاه يف املناطق احلرضية.  ابل اثر

جراء دراسات عن أ اثر الزناعات؛ وحت  سني الامنذج املتعلقة بأ اثر الأسلحة؛ وحتسني خالل: حتليل أ اثر الهجامت السابقة؛ واإ

حاةل البنية  ظروف أأوفهم تركيب البنية الأساس ية والرتابط بني اخلدمات؛ واس تخدام التكنولوجيات احلديثة لتحسني تقيمي 

قيبات دوائر تقدمي التع أأن تطبق القوات املسلحة بدقة الأساس ية وتقدمي اخلدمات أأثناء الزناع. ويف هذا الصدد، من املهم 

طار دائرة الاس هتداف أأو سائر معليات اختاذ القرار  من أأجل احليلوةل دون القصرية وغريها من ادلروس املس تفادة يف اإ

تُتوقع أأو خُتفف بشلك مناسب يف املايض. وعىل وجه اخلصوص، اليت مل تكن تكرار الأخطاء وتوجيه التقياميت املقبةل لل اثر 

ة الأساس ية املدنية البالغة الأمهية نيال اثر التدمريية اليت ختلفها احلرب يف املناطق احلرضية عىل الب بينت الزناعات الأخرى 

اختلف عندما تس تخدم أأسلحة متفجرة  مي اخلدمات الأساس ية للساكن، خاصةا وتقد  النطاق. ةواسع أ اثرا

 

                                                 
 ؛ متاح عرب الرابط التايل:2018لتبين هنج أأفضل ملساعدة املترضرين، اخلدمات احلرضية أأثناء الزناعات املسلحة املمتدة: دعوة  6

https://www.icrc.org/ar/publication/lkhdmt-lhdry-thn-lnzt-lmslh-lmmtd 
 ؛ متاح عرب الرابط التايل:53و 52، الصفحتان: 32IC/15/11، 2015ت الزناعات املسلحة املعارصة، القانون ادلويل الإنساين وحتدايانظر  7

https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts  

 (. 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام ستشري الإشارات الالحقة اإىل هذا التقرير اإىل )

 

https://www.icrc.org/ar/publication/lkhdmt-lhdry-thn-lnzt-lmslh-lmmtd
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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ىل مناطق أأخرى هو  اليت ختلفها احلرب يف املناطق احلرضية عىل  ال اثر الضارة الكثرية أأحدوالزنوح داخل املدن أأو اإ

فبالإضافة اإىل هتديد حياة املدنيني وتعطيل اخلدمات احلرضية الأساس ية، من العوامل الرئيس ية املسؤوةل عن  8املدنيني.

حلاق الرضر أأو ادلمار مبنازل املدنيني الزنوح الطويل الأجل  عن اس تخدام الأسلحة املتفجرة الثقيةل. وعىل  النامجني عادةا اإ

مبدأأي التناسب والاحتياطات بوصفه نوعاا مناس باا من الأرضار اليت تلحق ابملدنيني، يف  الرمغ من أأن الزنوح مل يرد رصاحةا 

، يؤثر نزوح املدنيني املتوقع عند بصورة أأمعالوفاة أأو الإصابة أأو املرض. و فقد يؤدي حسب الظروف اإىل زايدة خطر 

حلاق الأرضار مبنازهلم بصورة عرضية عىل  طار هذين املبدأأين.الأمهية اليت س ُتعطى اإىل هذا الرضر اإ  يف اإ

 

لأغراض عسكرية  همثة حتد أ خر تفرضه احلرب يف املناطق احلرضية وهو أأن العديد من الأعيان تس تخدم يف الوقت نفس

سطح مزنل مدين أأو شقة يف مبىن متعدد الطوابق يس تخدم ومدنية. فعىل سبيل املثال، قد يقام موقع لإطالق النار عىل 

ذا أأدى اس تخدامه الثكنات العسكرية وكذكل ابيق املدينة. مكركز قيادة. وابملثل، قد توفر حمطة طاقة الكهرابء اإىل  واإ

هنا تصبح هدفاا مرشوعاا -جزء قابل للفصل مهناأأو  -لأغراض عسكرية اإىل حتويل عني مدنية . ومع اإىل هدف عسكري، فاإ

صلني ل يزالان متأأن مبدأأي التناسب والاحتياطات اليت تشاركها اللجنة ادلولية،  9ذكل، تقتيض وهجة النظر السائدة،

ا من حيث العواقب اليت هبذه املسأأةل، ليس فقط فامي يتعلق ابلأرضار العرضية اليت تلحق ابلأعيان املدنية الأخرى ، بل أأيضا

الاس تخدام املدين لتكل العني. ومبوجب وهجة النظر املذكورة، عىل سبيل املثال، جيب أأن تلحق ابملدنيني نتيجة لتعطيل 

أأو الشقة احملددة يف املبىن املتعدد الطوابق برشط أأن يكون من املس تطاع، يف ظل ه الهجوم ضد سطح املزنل املدين يوج

ماكنية فقد املدنيني منازهلم وس بل عيشهم.الظروف السائدة  ، جتنب اإ

 

وأأن تدعو اإىل احملمتل أأن تشارك القوات يف معارك اإطالق النريان ا، أأثناء العمليات الربية يف املناطق احلرضية، من وأأخريا 

حلاح دمع اإطالق النار. ويؤدي  كبرية يف احامتل ومدى وقوع اخلسائر اإىل زايدة ما تتسم به هذه احلالت من خطر واإ

ا. كام لحظت اللجنة ادلولية  -والأرضار العرضية بني املدنيني ا وتكرارا يتعني عىل س يتبني يف املناقشة لحقاا، وكام مرارا

 عن دمع اإطالق النريان، احرتام مجيع القواعد اليت معليات اإطالق النريان اليت تتطلع هبا القوات املشتبكة مع العدو فضالا 

 حتمك سري الأعامل العدائية.

 
 
 

                                                 
 انظر: 8

ICRC, Displaced in Cities: Experiencing and Responding to Urban Internal Displacement Outside Camps, ICRC, 2018, pp. 

18ff.;  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://shop.icrc.org/displaced-in-cities-experiencing-and-responding-to-urban-internal-displacement-outside-camps-

2926.html.  

ا القسم الأول من الفصل الثالث بشأأن النازحني داخلياا.  انظر أأيضا
9  

 ا يلزم من تغيري فامي يتعلق ابلحتياطات، انظر:لالطالع عىل رسد لهذا النقاش فامي يتعلق ابلتناسب واذلي ينطبق مع م

ICRC, The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian 

Law, pp. 37–40;  

 و

International Law Association Study Group, The Conduct Of Hostilities And International Humanitarian Law: Challenges of 

21st Century Warfare, pp. 11–12. 

https://shop.icrc.org/displaced-in-cities-experiencing-and-responding-to-urban-internal-displacement-outside-camps-2926.html
https://shop.icrc.org/displaced-in-cities-experiencing-and-responding-to-urban-internal-displacement-outside-camps-2926.html
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 من أ اثر الهجامتحامية ساكن املناطق احلرضية 
 

احلرب يف املناطق  توملا اكنيف خضم أأعامل القتال. ميكن حتقيق أأقىص قدر من الفعالية يف حامية املدنيني عندما ل يكونون 

احلرضية تقع بني املدنيني، مفن الأمهية مباكن أأن تنفذ الأطراف الزتاهما ابختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة محلاية املدنيني 

قامة الأهداف العسكرية داخل والأعيان املدنية الواقعة حتت س يطرهتا من أ اثر الهجامت. فعىل سبيل املثال،  فاإن جتنب اإ

أأو، بصورة أأمع، اس تخدام اسرتاتيجيات وتكتياكت تنقل أأعامل القتال خارج  ابلساكن أأو ابلقرب مهنا كتظةامل املناطق 

ا.أأعامل القتال يف املناطق احلرضية يه من الوسائل املس تخدمة للحد من  املناطق املأأهوةل ابلساكن  متاما

 

تق مجيع الأطراف الزتام ابختاذ الاحتياطات لتجنيب ن احلرضية، يقع عىل عاوعندما ل ميكن جتنب أأعامل القتال يف الأماك

نذار وينعكس الزتام الطرف املدنيني أ اثر الهجامت.  ا بتوجيه اإ مس بق فعال ابلزتام الطرف املس يطر عىل اذلي ينفذ جهوما

ىل أأقىص حد ممكن.املنطقة بنقل املدنيني والأعيان املدنية من املناطق اجملاورة للأهداف العسكرية   اإ

 

ا وتتعمد تعريض الساكن املدنيني وللأسف، يف كثري من الأحيان يف الزناعات املعارصة، ت قوم الأطراف بعكس ذكل متاما

ا. ويظل والأشخاص املدنيني اخلاضعني لس يطرهتا للخطر  من خالل اس تخداهمم كدروع برشية، وهو أأمر حمظور متاما

عىل الطرف ال خر اختاذ مجيع  يتعني -تثري حتدايت معلية بيامن -واملس تخدمون كدروع برشية مشمولني ابمحلاية املدنيون 

حلاق الرضر هبؤلء املدنيني و   وضعهم يف الاعتبار يف تقياميت التناسب.التدابري املس تطاعة لتجنب اإ

 

 اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن .ب

 

لهيا  اس تخدام الأسلحة املتفجرةمن السامت املمزية للحرب يف املناطق احلرضية  ا واسعة النطاق )ويشار اإ اليت ختلف أ اثرا

ا ابمس الأسلحة املتفجرة "الثقيةل"( أأي الأسلحة اليت   10من بعيد وعىل نطاق منطقة واسعة.قوة تفجريية كبرية  تطلق عادةا أأيضا

ا سبباا للقلق عندما تُس تخدم يفوعىل الرمغ من أأن هذه الأسلحة  ا  ل تشلك معوما ن لها أ اثرا ساحات القتال املفتوحة، فاإ

مثل البدلات واملدن.  11مدمرة عىل الساكن املدنيني عندما تُس تخدم ضد أأهداف عسكرية تقع يف مناطق مأأهوةل ابلساكن

 وسورية، س تان، وأأوكرانيا،ومتتد أ اثرها يف مجيع الزناعات املسلحة الأخرية واملس مترة مثل تكل اليت تدور رحاها يف أأفغان 

عاقات مس تدمية(وغزة، وليبيا، والمينوالصومال، والعراق،  ىل اإ ، وصدمات عقلية : املوت والإصاابت اخلطرية )اليت تؤدي اإ

حلاق دمار واسع النطاق ابملنازل واملستشفيات واملدارس والبنية الأساس ية اليت ل غىن عهنا لتشغيل اخلدمات  ونفس ية، واإ

 يعمتد عليه ساكهنا لبقاهئم عىل قيد احلياة.أأي لك يشء جيعل املدينة تعمل و  -الأساس ية

 

                                                 
ا واسعة النطاق بسبب شعاع التدمري الضخم النامج عن فرادى اذلخائر املس تخدمة، أأي النطاق أأو التأأثري الضخم النامج ع‘ 1‘توجد  10 اي ن الانفجار وانطالق الشظاأأسلحة ختلف أ اثرا

ا واسعة النطاق بسبب الافتقار اإىل دقة نظام الإطالق )مثل الأسلحة النارية غري املوهجة وغري املبارشة، مبا فهيا امل‘ 2‘)مثل القنابل الكبرية أأو الصوارخي(؛  دفعية أأسلحة ختلف أ اثرا

ا واسعة النطاق لأن منظومة السالح مصممة لإطالق ‘ 3‘وقذائف الهاون(؛  ذخائر متعددة بشلك مزتامن عىل امتداد مساحة واسعة )مثل منصات اإطالق الصوارخي أأسلحة ختلف أ اثرا

 .49الصفحة ، 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين، املتعددة الأسطواانت(. انظر 
املدنيني، أأو املدنيني والأعيان املدنية، سواء يف مدينة أأو بدلة أأو قرية، يس تخدم املصطلحان "املناطق املأأهوةل ابلساكن" و"املناطق املكتظة ابلساكن" ابلتبادل لالإشارة اإىل تركزي  11

 . 1980( من الربوتوكول الثالث لالتفاقية بشأأن أأسلحة تقليدية معينة لعام 2) 1أأو يف منطقة غري مبنية، سواء اكن ذكل بشلك دامئ أأو موقف. انظر عىل وجه اخلصوص املادة 
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غري املبارشة أأو الارتدادية اليت التأأثري املبارش عىل حياة املدنيني وحصهتم وممتلاكهتم، هناك طائفة واسعة من ال اثر وخبالف 

أأولئك املوجودين يف ن املدنيني أأكرب بكثري من متتد عرب ش باكت اخلدمات احلرضية املرتابطة وتؤثر عىل قطاع من الساك

، يف الزناعات املسلحة املمتدةوتتفامق هذه التبعات املعروفة واليت ميكن التنبؤ هبا بشلك مزتايد منطقة التأأثري املبارش للهجوم. 

واذلي يكون ل رجعة فيه يف بعض الأحيان اإىل زايدة معاانة حيث يؤدي تدهور اخلدمات الأساس ية عىل املدى الطويل 

ا ويف كثري من الأحيان، يُتجاهل املدنيني.  الأثر النامج عن اس تخدام الأسلحة املتفجرة الثقيةل يف املناطق املأأهوةل أأيضا

من الرجال أأو النساء  -تلحتديد فرص من س يصاب أأو يُق عىل وتؤثر الأدوار الاجامتعية اخملتلفة للرجال والنساء : ابلساكن

ن القصف اجلوي واملدفعي من طبيعة الومصة اليت تواجه الناجني. وابلإضافة اإىل ذكل، وتؤثر عىل  -أأو الفتيان أأو الفتيات فاإ

 الأس باب الرئيس ية للزنوح؛ يتعرض الساكن النازحون ملزيد من اخملاطر، مبا فهيا العنف اجلنيس ول س امي ضد النساء.

 

 
 اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكنمسائل القانون ادلويل الإنساين اليت يثريها 

 
حددت اللجنة ادلولية  12،القانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصةبعنوان  2015يف تقريرها الصادر عام 

ا واسعة املسائل الرئيس ية ذات الصةل ابلقانون ادلويل الإنساين اليت يثريها اس تخدام الأسلحة املتفجرة  اليت ختلف أ اثرا

ضافية.النطاق يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. وهذه املسائل   يف هذا القسم، تلهيا مسائل اإ

 

ا واسعة النطاق يف املناطق املأأهوةل ابلساكن ل حيظر القانون ادلويل الإنساين اس تخدام  الأسلحة املتفجرة اليت ختلف أ اثرا

، ول س امي احلظر املفروض عىل الهجامت العشوائية -، ولكن تنظمه القواعد اخلاصة بسري الأعامل العدائيةيف حد ذاته

املس تطاعة يف الهجوم. وبسبب القرب  اس بة، والالزتام ابختاذ مجيع الاحتياطاتواحلظر املفروض عىل الهجامت غري املتن

الاس تضعاف اخلاص اذلي يعاين منه املدنيون يف البيئات و، الوثيق للأهداف العسكرية من املدنيني والأعيان املدنية

املثرية وال اثر الواسعة النطاق اليت ختلفها الأسلحة املتفجرة  ،احلرضية نتيجة لعامتدمه عىل اخلدمات الأساس ية املرتابطة

حداث أأرضار خطرية يف صفوف املدنيني،  ، فاإن اس تخدام هذه الأسلحة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن يؤدي عادةا للقلق ىل اإ اإ

 ما يثري تساؤلت حول تفسري قواعد القانون ادلويل الإنساين ذات الصةل وتطبيقها.

 

 -املتأأصةل يف بعض أأنواع منظومات الأسلحة املتفجرةعدم ادلقة  أأن اإىل 2015عام وأأشارت اللجنة ادلولية يف تقريرها الصادر 

من املدفعية والهاون ومنظومات اإطالق الصوارخي املتعددة املس تخدمة اليوم، وخباصة عند اس تخدام  الأنواع املتعددةمثل 

ة، وكذكل القنابل ة امللقاة من اجلو والصوارخي اذلخائر غري املوهجه هة مبوجب -غري املوهجه حظر الهجامت  تثري شواغل جدي

ن اخنفاض مس توى دقهتا جيعل من الصعوبة مباكن توج العشوائية. و  يه هذه الأسلحة حنو هدف عسكري حمدد عىل النحو اإ

أأهدافاا عسكرية ومدنيني وأأعياانا مدنية دون متيزي.  أأهنا س تصيباذلي تقتضيه هذه القاعدة: ومن مث هناك خطورة كبرية يف 

 واسعة النطاق للأسلحة يف املناطق املأأهوةلاليف حني أأنه زايدة دقة نظم الإطالق من شأأهنا أأن تساعد يف احلده من ال اثر و

شعاع تدمري واسع ابلنس بة حلجم  لهاأأي اذلخائر اليت  -، ميكن جتنب ادلقة ابس تخدام اذلخائر من العيار الثقيلابلساكن

  للقانون ادلويل الإنساين.شلكه انهتأاكا الأمر اذلي قد يظل ي  -الهدف العسكري

                                                 
 .53-47الصفحات ، 2015ت القانون ادلويل الإنساين، تقرير حتداياللجنة ادلولية،  12



33IC/19/9.7 17 

 

ىل ال اثر املبارشة  2015اللجنة ادلولية يف تقريرها الصادر عام شارت وأأ  ىل أأنه ابلإضافة اإ ا اإ للهجوم ابس تخدام الأسلحة أأيضا

يف ة العرضية املتوقعالأرضار أأن تؤخذ يف الاعتبار كذكل ال اثر غري املبارشة أأو الارتدادية عند تقيمي جيب ، الثقيةل املتفجرة

، بقدر ما ميكن التنبؤ ابلحتياطات يف الهجومالقواعد اخلاصة ابلتناسب واخلاصة  تقتضيهصفوف املدنيني عىل النحو اذلي 

، فاإن الأرضار العرضية النامجة عن الأسلحة املتفجرة ذكر أأعالهفعىل سبيل املثال، كام  13هبا يف ظل الظروف السائدة.

ميكن أأن تعطل بشدة  -املياه والكهرابء احليوية وش باكت الإمدادمثل مرافق  -الأساس ية املدنية البالغة الأمهيةللبنية الثقيةل 

اخلدمات الأساس ية لبقاء املدنيني عىل قيد احلياة، ول س امي خدمات الرعاية الصحية، وتوفري الكهرابء، وخدمات املياه 

ن أأي رضر مرتابطة يف اجلزء الأكرب مهنا، والرصف الصحي. وملا اكنت هذه اخلدمات  يلحق بأأي مكون من مكوانت فاإ

نسانية تتجاوز  ،س يكون لها تأأثري ادلومينو عىل سائر اخلدمات الأساس يةخدمة معينة  منطقة تأأثري ما يؤدي اإىل عواقب اإ

ىل املالحظة املبارشة للأرضار الواسعة النطاق اليت تلحق ابملدنيني  ا اإ اس تخدام الأسلحة املتفجرة من جراء السالح. واستنادا

يف أأن تراعي القوات املسلحة ابلقدر الاكيف هذه ال اثر الارتدادية، هناك شك كبري الثقيةل يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، 

 قواعد التناسب والاحتياطات يف الهجوم.عىل النحو اذلي تقتضيه 

 

ا واسعة النطاق لتوفري غطاء ابلنريان  أأو  اخلاصة للقواتويف احلالت اليت تس تخدم فهيا الأسلحة املتفجرة اليت ختلف أ اثرا

ىل أأن القيود اليت يفرضها القانون  القوات الصديقة املعرضة للهجوم، حتتج بعض ادلول مبفهوم "ادلفاع عن النفس" لالإشارة اإ

ذه القيود يف هب مقارنةا ميكن أأن تكون أأقل رصامة ، لقوة، مبا يف ذكل عىل اختيار الأسلحةادلويل الإنساين عىل اس تخدام ا

مرتفعة من ال اثر العشوائية يف ظل خماطر ، ولتربير اس تخدام الأسلحة اليت تنطوي عىل حاةل الهجامت املقررة مس بقاا

من خالل احلظر املطلق املفروض عىل  يُقيدولكن، حىت اس تخدام القوة يف "ادلفاع عن النفس" الظروف السائدة. 

، ومن خالل قواعد القانون ادلويل الإنساين الأخرى اليت تنظم سري الأعامل العدائية، الهجامت العشوائية وغري املتناس بة

القوات اخلاصة أأو القوات  حاميةواليت تنطبق يف احلالت ادلفاعية فضالا عن احلالت الهجومية. وترى اللجنة ادلولية أأن 

ا مزية عسكرية مناس بة عند من الاعتبارات العسكرية ذات الصةل اليت تؤثر عىل الصديقة  جدوى الاحتياطات. وهو أأيضا

اليت تقع يف املقام الأول عندما تكون ، ويه احلاةل ولكن فقط بقدر ما تكون "ملموسة ومبارشة"تقيمي تناسب جهوم معني، 

القوات  حامية، جيب موازنة جوم )أأي يف سيناريوهات "ادلفاع عن النفس"(. ويف مجيع الظروف املذكورةمعرضة للهالقوات 

لس تخدام الأسلحة املتفجرة نتيجة توقع أأن تلحق ابملدنيني اليت يُ  ل مدى الأرضار العرضيةية، مثمع الاعتبارات الإنسان 

اخملاطر اليت يف صفوف املدنيني املتوقعة نتيجة للهجوم، زادت الأرضار العرضية  لكام زادت خماطرذا الصدد، الثقيةل. ويف ه

عىل ربر أأن تالقوات  محلايةوعىل أأي حال، ل ميكن  ميكن أأن يكون الطرف املهامج عىل اس تعداد لتقبلها يف صفوف قواته.

 القوات الصديقة.تعرض القوات اخلاصة أأو  لتجنبالإطالق اس تخدام النريان العشوائية اكإجراء 

 

ا واسعة النطاق )الأسلحة ويف بعض الأحيان، تُس تخدم  غالباا املدفعية أأو سائر منظومات الأسلحة املتفجرة اليت ختلف أ اثرا

عاقة أأنشطته ملضايقة العدو أأو النارية غري املبارشة(  أأو "القمع"(. )نريان "املضايقة" أأو "املنع" حرمانه من حرية احلركة أأو اإ

حداث أ اثر عىل منطقة  -غالباا بشدة منخفضة أأو متوسطة -هذه احلاةل شلك التدفق املس متر للنريانتأأخذ و  أأو عىل هبدف اإ

ولكن، ليك تكون النريان املس تخدمة يف املضايقة أأو املنع أأو أأعيان حمددة أأو أأشخاص حمددين، حسب الظروف السائدة. 

                                                 
)أأ( بشأأن حامية املدنيني من أ اثر الأعامل العدائية أأثناء احلرب يف  1حول املسأأةل املتعلقة ابحلالت اليت ميكن فهيا توقع ال اثر الارتدادية بشلك مناسب، انظر الفصل الثاين، القسم  13

 املناطق احلرضية.
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هبذه الطريقة. رة عىل توجهيها قادوجيب أأن تس تخدم وسائل ، القمع مرشوعة، فيجب أأن تُوجه حنو هدف عسكري حمدد

اا أأن هذا هو احلال.  لكن يف املامرسة العملية، ليس من الواحض دامئ

 

أأساليب تعديل تطبق العديد من القوات املسلحة مثل املدفعية،  النارية غري املبارشةوعند اس تخدام منظومات الأسلحة 

صابة الهدف أأو "ضبط الريم ابحلارصة" ضد هدف معني "النريان املسرية" ضد هدف معني النريان مثل  ليك تمتكن من اإ

ىل الهدف، وتسجيل أ ثرها اإطالق وتتكون هذه الأساليب من ار. بعد عدة طلقات من الن النريان بشلك تدرجيي أأقرب اإ

جراء تعديالت )تصحيحات( قبل  وتشلك هذه )اإطالق النريان يف صورة رشقات(.  اإطالق النريان "لإصابة" الهدفواإ

ا  ا كبريا طلقات ، مبعىن أأن لإحلاق الأرضار ابملدنينيالطرق لتعديل النريان داخل منطقة مأأهوةل ابلساكن يف حد ذاهتا خطرا

ا عن الهدف  أأو الأعيان املدنية. وابلتايل، يثري اس تخدام هذه  املدنيني و/ وتصيب"التعديل" من املرحج أأن تسقط بعيدا

طار احلظر املفروض الأساليب يف املناطق املأأهوةل ابلساكن أأس ئةل   عىل الهجامت العشوائية.يف اإ

 

 جتنب اس تخدام الأسلحة املتفجرة اليت ختلف أ اثراا واسعة النطاق يف املناطق املأأهوةل ابلساكن
 

لأول مرة عىل هذا النحو يف عام التأأكيد عىل موقفها اذلي أأعربت عنه ت اللجنة ادلولية ، كرر2015يف تقريرها الصادر عام 

ا لالحامتل الكبري لل اثر العشوائية، وعىل الرمغ من عدم وجود حظر قانوين رصحي لأنواع حمددة من الأسلحة، : 2011 "نظرا

ا واسعة النطاق يف املناطق املكتظة اليت ختلهف أ اثرا تعترب اللجنة ادلولية أأنه ينبغي جتنب اس تخدام الأسلحة املتفجرة 

 14.ابلساكن"

 

ىل اعامتد  يةل الثق اس تخدام الأسلحة املتفجرة س ياسة لتجنب ودعت اللجنة ادلولية مجيع ادلول وأأطراف الزناعات املسلحة اإ

ذا اكن أأو ل ينهتك القانون ادلويل نهتك من شأأنه أأن ي هذا الاس تخدام  يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، بغض النظر عام اإ

ا اإىل ثالث مالحظات:  الإنساين، استنادا

 

ب الإنساين والأخاليق ملنع رضار اليت تلحق ابملدنيني من جراء اس تخدام هذه الأسلحة والواجالمنط اخلطري للأ  -

 عىل أأقل تقدير. خفضهاهذه املس توايت من ادلمار واملعاانة أأو 

ا واسعة النطاق ضد أأهداف عسكرية اس تخدام الهدف الصعب املمتثل يف  - الأسلحة املتفجرة اليت ختلف أ اثرا

 موجودة يف مناطق مأأهوةل ابلساكن مبا يتوافق مع احلظر املفروض عىل الهجامت العشوائية وغري املتناس بة.

                                                 
القانون ادلويل الإنساين وحتدايت . نرشت اللجنة ادلولية موقفها لأول مرة بشأأن الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن يف: اللجنة ادلولية، 49و 48املرجع نفسه، الصفحتان  14

 ؛ متاح عرب الرابط التايل:42-40، الصفحات 32IC/15/11، 2011الزناعات املسلحة املعارصة، 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm 

الصادر عن  7. انظر القرار 2013صدرت دعوة مماثةل من احلركة ادلولية يف عام (. 2011تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام ري الإشارات الالحقة اإىل هذا التقرير اإىل ستش)

 الرابط التايل:، متاح عرب 4، الفقرة CD/13/R7، "الأسلحة والقانون ادلويل الإنساين"، 2013جملس املندوبني لعام 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-res-weapons-ihl-

cd13dr7-ara.pdf 

 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-res-weapons-ihl-cd13dr7-ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-res-weapons-ihl-cd13dr7-ara.pdf
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ون ادلول وأأطراف الزناعات املسلحة عىل وجه اخلصوص لقواعد القانالغياب املس متر للوضوح بشأأن كيفية تفسري  -

ادلويل الإنساين املذكورة وتطبيقها عىل اس تخدام الأسلحة املتفجرة الثقيةل يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. وكام س بق 

م اس تخدام هذه الأسلحة مبا فيه وأأفادت اللجنة ادلولية " ذا اكنت هذه القواعد تنظه مثة أ راء متباينة بشأأن ما اإ

ذا اكن هناك من حاجة لتوضي عىل أ اثر الأسلحة  ح تفسريها أأو لوضع معايري أأو قواعد جديدة. وبناءا الكفاية، أأو ما اإ

املتفجرة يف املناطق املأأهوةل اليت نشهدها اليوم، مثة أأس ئةل جدية تتعلق بكيفية تفسري القانون ادلويل الإنساين 

 15".هذه الأسلحة اليت تس تخدموتطبيقه من قبل الأطراف 

 

ىل افرتاض مفاده أأن  عدم اس تخدام هذه الأسلحة بسبب ارتفاع مس توى خطورة وقوع أأرضار تشري س ياسة التجنب اإ

ذا أأمكن اختاذ تدابري ختفيف اكفية لتقليل تكل اخملاطر اإىل ، الأمر اذلي ميكن اختاذ مسار معاكس هل عرضية بني املدنيني اإ

اليت تقلل بدرجة كبرية من مساحة تعلقة ابلس هتداف واختيار الأسلحة مس توى مقبول. وهذه تشمل التدابري والإجراءات امل 

ىل منطقة تأأثري الأسلحة املتفجرة،  ىل أأقل حد ممكن من وسائر التدابري الرامية اإ أأو جحم الأرضار العرضية  احامتل و/التقليل اإ

قبل العمليات العسكرية بوقت اكٍف وأأن تُنفذ بأأمانة أأثناء سري بني املدنيني. وينبغي أأن تُصمم هذه الس ياسات والإجراءات 

رسل اإىل القوات الرشيكة أأو الأطراف اليت تتلقى ادلمع يف س ياق هذه العمليات وأأن تؤخذ يف وأأن تُ الأعامل العدائية 

 املسلح.الاعتبار عند البت يف نقل الأسلحة املتفجرة الثقيةل وكذكل عند تقدمي ادلمع اإىل طرف يف الزناع 

 

 تغيري السلوك من خالل "املامرسة اجليدة"
 

وأأوجه الاس تضعاف الفريدة اليت يعاين  ابلنظر اإىل التحدايت املعقدة اليت تواجه سري الأعامل العدائية يف البيئات احلرضية

مهنا املدنيون اذلين يسكنون هذه املناطق، من الأمهية مباكن أأن تويل الس ياسات واملامرسات العسكرية القدر الاكيف من 

 القيود وبيامن ميكن العثور عىل أأمثةل عىلالاهامتم اإىل مسأأةل حامية املدنيني، يف جمالت مهنا اختيار وسائل وأأساليب القتال. 

 متفرقةفهيي ، الرصحية املفروضة عىل الأسلحة املتفجرة الثقيةل وما يقرتن هبا من أأساليب للقتال يف املناطق املأأهوةل ابلساكن

زاء العمليات العسكرية املنفذة يف بيئات من هذا را خاصة مبهمة حمددة واندهنا وهناك أأو  ا من هنج متسق اإ ا ما تكون جزءا

مثة عدد حمدود من ادلول فقط دلهيا عىل ما يبدو توجهيات القبيل. وتشري املعلومات املتاحة للجنة ادلولية حىت اليوم أأن 

ن اكن  -عدائية يف املناطق املأأهوةل ابلساكنودورات تدريبية حمددة بشأأن احلرب يف املناطق احلرضية أأو سري الأعامل ال واإ

 من املمكن رؤية بعض التحراكت الإجيابية يف هذا الصدد.

 

تطوير الس ياسات يف هذا الصدد من قبل ادلول والأطراف يف الزناعات املسلحة، أأوصت اللجنة ادلولية، يف تقرير ودلمع 

ا،  لتجنب وتيسري الامتثال لقواعد القانون ادلويل الإنساين بشأأن بعدد من املامرسات اجليدة لتنفيذ س ياسة انرُش مؤخرا

 سري الأعامل العدائية يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.

 

، تواصل اللجنة ادلولية ما تشهده الزناعات املسلحة الراهنة من دمار ومعاانة يف صفوف املدنيني عىل نطاق واسعويف ضوء 

عادة النظر يف س ياساهتا وممارساهتا العسكرية وبضامن دعوة مجيع الأطراف يف الزناعات املسلح جراءات عاجةل ابإ ىل اختاذ اإ ة اإ

                                                 
 .71الصفحة ، 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين، انظر اللجنة ادلولية،  15
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مع خصائص البيئات احلرضية وغريها من املناطق املأأهوةل ابلساكن العقيدة العسكرية والتثقيف والتدريب والأسلحة مواءمة 

 ومع الاس تضعاف اذلي يعاين منه الساكن املدنيون يف هذه املناطق.

 

 

 حامية الساكن املدنيني أأثناء احلصار .ج

 

يتسم بعض من هذه الأمثةل ابلسمعة السيئة أأساليب القتال. و بأأمثةل عىل اس تخدام احلصار بوصفه من  اترخي احلروب ميلء

ىل احلصار و . الوفياتبسبب ارتفاع عدد  وغريها لفتت الزناعات املعارصة يف الرشق الأوسط انتباه اجملمتع ادلويل مرة أأخرى اإ

 من أأساليب التطويق.

 

ه   عواقب وخمية عىل أأعداد كبرية من املدنيني. واكنت حالت احلصار الأخرية مقرتنة يف كثري من الأحيان ف احلصار وخيل

ة، مما يؤدي اإىل خطر مس متر  تفرضقتال حايم الوطيس بني القوات اليت أأعامل القصف وأأحياانا ب احلصار والقوات احملارصر

ا للحصارومن السامت املمزية عىل املدنيني العالقني يف املناطق احملارصة.  وتدهور الإمداد ابلكهرابء  أأو غياب اخنفاض أأيضا

قد تؤدي عوامل من و  مع تدين مكيات الغذاء واملياه املتاحة.خيارات مس تحيةل وجُترب الأرس عىل اختاذ اخلدمات العامة. 

ىل تفامق الصعوابت يف احلصول عىل املوارد الشحيحة. قبيل العمر أأو الأدوار احمل ددة حسب نوع اجلنس أأو الإعاقات اإ

 العواقب يه اجلوع وسوء التغذية واجلفاف واملرض والإصابة والوفاة.و 

 

 مفهوم "احلصار"
 

ل يوجد تعريف "للحصار" أأو "التطويق" مبوجب القانون ادلويل الإنساين. وميكن أأن يوصف احلصار عىل أأنه تكتيك 

لتطويق القوات املسلحة للعدو من أأجل منع حركهتا أأو قطع قنوات ادلمع والإمداد عهنا. ويمتثل الهدف الهنايئ للحصار يف 

رغام ال ن اكنت القوات اليت ، تجويع والعطشال  اترخيياا عن طريق، عدو عىل الاستسالماإ يف الزناعات احلصار  تفرضواإ

الاستيالء عىل املنطقة احملارصة من خالل الأعامل العدائية. وقد يكون احلصار وسائر أأشاكل التطويق  املعارصة حتاول عادةا 

ا من خطة ميدانية أأكرب: فميكن  ا جزءا العدو اليت تُركت أأثناء قوات اس تخداهما عىل سبيل املثال لعزل جيوب من الأأيضا

 الغزو.

 

فقد هيدف اإىل احلصول عىل مزية عسكرية  الهجومأأما احلصار اذلي ل يتضمن حماولت لالستيالء عىل منطقة من خالل 

يف ظروف أ منة نسبياا للقوات املسلحة التابعة للطرف اذلي يفرض احلصار. وهو يتجنب خماطر القتال يف املناطق احلرضية 

ا الطرف اذلي يفرض احلصارعىل  ابلقتال يف املناطق  سائر املدنية الفادحة املقرتنة عادةا وس يةل للحد من اخل ، وقد يكون أأيضا

 احلرضية.

 

ىل زايدة احلصار اذلي يتضمن حماولت لالستيالء عىل منطقة من خالل ال فاإن وعىل العكس من ذكل،  هجوم فقد يؤدي اإ

ذا تُركت القوات وهذه يه احلاةل عىل وجه اخلصوص وقوع أأرضار عرضية بني املدنيني. يقرتن به من خماطر ما و شدة القتال  اإ

 أأو الاستسالم.أأي خيار خبالف القتال احملارصة دون 
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ل قوات ل يوجد ومبوجب القانون ادلويل الإنساين، حيظر حصار منطقة  عادة أأو  معاديةفهيا اإ عرقةل تقدمي التعزيزات أأو اإ

لهيا،  ا همامجة الأهداف العسكرية داخل سالهما من خالل سعياا لأهداف مهنا حتقيق است الإمداد اإ التجويع. وحُيظر أأيضا

 منطقة حمارصة برشط أأن ميكن تنفيذ هذه الهجامت ابلتوافق مع مبادئ المتيزي والتناسب والاحتياطات.

 

ا ما يقع املدنيون ولسوء احلظ،  عندما حتارص مدن بأأمكلها أأو غريها من املناطق املأأهوةل ابلساكن، ما فريسة للحصار كثريا

يتسبب يف معاانة ل توصف. ويوفر القانون ادلويل الإنساين حامية حيوية لهؤلء املدنيني عن طريق فرض حدود عىل ما 

 ميكن أأن تضطلع به الأطراف أأثناء حالت احلصار.

 

 اق الزتامات الأطراف ابلسامح للمدنيني مبغادرة املنطقة احملارصةنط
 

عىل مر التارخي، منعت القوات اليت تفرض احلصار والقوات احملارصة املدنيني من مغادرة املناطق احملارصة. فبالنس بة للقوات 

احملارصة لأن املدنيني يعمتدون  اليت تفرض احلصار، اكن الهدف الأسايس يف أأغلب الأحوال هو التعجيل ابستسالم القوات

اعتربت املامرسة املمتثةل يف اس تخدام املدفعية نورمربغ"، عىل الإمدادات ذاهتا اليت تعمتد علهيا القوات املعادية. ويف حماكامت "

ل أأهنا ليست خمالفة للقانون.  ملنع املدنيني من مغادرة منطقة حمارصة من التدابري القصوى، اإ

 

جالء فئات حمددة مبا يتجاوز حىت ، بل تطور بشلك كبري منذ ذكل احلنيوقد تطور القانون  أأحاكم اتفاقيات جنيف بشأأن اإ

ن اكنت حمدودة.  من الأشخاص املس تضعفني، ويه أأحاكم أأساس ية واإ

 

ا القوات املسلحة املعادية. ذا اكن يس هتدف حرصا ل اإ  واليوم، ل يكون احلصار مرشوعاا اإ

 

اإىل مس توى الهجوم  ملهامجهتمأأو اس تخدام وس يةل أأخرى  املدنيني الفارين من منطقة حمارصةعىل ، يرىق اإطالق النريان أأولا 

ا.املبارش   عىل املدنيني وهو حمظور متاما

 

ق قواعد القانون ادلويل الإنساين عىل سري الأعامل العدائية أأثناء حالت احلصار. وكام س يتبني يف الفقرات التالية، تنطباثنياا، 

ن تنفيذ القواعد العديدة املنبثقة من مبدأأ  قتيض من الطرفني السامح للمدنيني مبغادرة املنطقة احملارصة حيامث ي الاحتياطات فاإ

وص، جيب تويخ العناية ادلامئة لتجنيب الساكن املدنيني يف مجيع العمليات العسكرية، وعىل وجه اخلصاكن ذكل ممكناا. 

أأو تقليل ، من أأجل جتنب اختيار وسائل وأأساليب القتال، ول س امي يف تُتخذ مجيع الاحتياطات املس تطاعةوجيب أأن 

حلاق الأرضار ابملدنيني و سائر العرضية اخل  ادلمار ابلأعيان املدنية. ويف املنطقة احملارصة اليت يف أأرواح املدنيني وجتنب اإ

ىل اخلطر  اإجالء التدابري الاحتياطية الواحضة اذلي تشلكه عىل املدنيني، من تدور فهيا رىح الأعامل العدائية، وابلنظر اإ

ا أأو عىل الأقل السامح هلم ابملغادرة. املدنيني  نذارات فعلية أأن تصدر وجيب عىل الأطراف أأيضا ابلهجامت اليت قد مس بقة اإ

 ابلتحديد هو متكني املدنيني من اختاذ تدابري محلاية أأنفسهم.، عىل أأن يكون الغرض مهنا تؤثر عىل الساكن املدنيني
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ا، اإ  ذ يتعني عليه اختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة محلاية الساكن املدنيني وتقع عىل عاتق الطرف احملارص الزتامات أأيضا

أأو اتباع وس يةل أأخرى لنقلهم من املنطقة وقد يتضمن هذا السامح للمدنيني ابملغادرة اخلاضعني لس يطرته من أ اثر الهجامت. 

ة اليت تتواصل فهيا أأعامل القتال أأو احمليطة ابلأهداف العسكرية، عىل سبيل املثال عن طريق اإخالهئم من املنطقة احملارص 

 يُتوقع أأن تنشب.

 

غراءا يف منع الساكن املدنيني من املغادرة وقد  خالء املنطقة احملارصة من املدنيني سيسهل عىل جيد الطرف احملارص اإ لأن اإ

العسكرية يف املنطقة  منح الأوىل جمالا أأوسع عند همامجة الأهدافالقوات اليت تفرض احلصار جتويع القوات احملارصة أأو 

ل أأن القانون ادلويل الإنساين  بعض املناطق من العمليات لتحصني اس تغالل وجود املدنيني حيظر بشلك قاطع احملارصة. اإ

يف حماوةل لعرقةل العمليات العسكرية للقوات اليت تفرض احلصار. ومن شأأن هذا أأن يرىق اإىل العسكرية، عىل سبيل املثال 

 املدنيني كدروع برشية.مس توى اس تخدام 

 

ا، حتظر قواعد القانون ادلويل الإنساين التعاهدية والعرفية جتويع الساكن املدنيني كو  النتيجة س يةل من وسائل القتال. و وأأخريا

حمنة املدنيني احملرومني من الإمدادات الأساس ية لبقاهئم عىل قيد الطرف اذلي يفرض احلصار مل يعد مبقدوره اس تخدام أأن 

أأن الطرف احملارب اذلي يس هتدف لإخضاع عدوه. ومن مث، ترى اللجنة ادلولية كوس يةل مرشوعة احلياة يف املنطقة احملارصة 

احيارص رصة يف منطقة اس تخدام التجويع كوس يةل من وسائل القتال ضد القوات املعادية احملا ، يتعني عليه فهيا املدنيون أأيضا

سيتقامسون احلرمان النامج أأن املدنيني يف واقع املامرسة العملية للمدنيني مبغادرة املنطقة احملارصة، لأن اخلربة تبني أأن يسمح 

 قد يتوقع أأن يرتكون دون تلبية احتياجاهتم الأساس ية.، و عن احلصار

 

 الؤمه من منطقة حمارصةجحامية املدنيني املغادرين أأو اجلاري اإ 
 

رادة اإجالؤمه ؛ وقد يمت طواعيةا اإجالؤمه أأو رمبا يمت رمبا يفر املدنيون من منطقة حمارصة أأو مطوقة بطريقة أأخرى  عىل غري اإ

 مهنم من جانب طرف يف الزناع.

 

 الإنساين حيظر الزنوح القرسيالقرسي ملنطقة حمارصة أأس ئةل تتعلق ابلزنوح القرسي. فالقانون ادلويل الإجالء مسأأةل أأاثرت 

ل اإ  وقد تشمل أأعامل الزنوح القرسي احملظورة أأو اقتضته الرضورة العسكرية امللحة. ذا اقتىض ذكل أأمن املدنيني املعنيني اإ

كراه املدنيني عىل تكل الناجتة عن أأعامل غري مرشوعة مبوجب القانون ادلويل الإنساين تضطلع هبا الأطراف من أأجل  اإ

وملا اكنت الأعامل العدائية أأثناء احلصار تنطوي عىل مس توى مرتفع من  16مبا يف ذكل أأثناء سري الأعامل العدائية. املغادرة،

ن أأمن املدنيني املعنيني قد يقتيض اإجالءمه  غري أأنه ل من املنطقة احملارصة، خطر وقوع خسائر عرضية بني املدنيني، فاإ

 نتيجة لأعامل غري مرشوعة.بطريقة ترىق اإىل حد الزنوح القرسي الإجالء تنفيذ جيوز 

 

                                                 
16 ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic, Judgment (Appeals Chamber), IT-97-24-A, 22 March 2006, paras 281, 284–287; ICTY, 

Prosecutor v. Blagojevic and Jokic, Judgment (Trial Judgment), IT-02-60-T, 17 January 2005, paras 596 and 600–601.    
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لضامن أأل يكون الزنوح قرسايا أأو خمالفاا للقانون، جيب أأل يس متر مدة أأطول مما تقتضيه الظروف. وللأشخاص النازحني 

قامهتم املعتادة ما  ىل منازهلم أأو أأماكن اإ ورمغ أأن  17 اقتضت نزوهحم.أأن تنهتيي الأس باب اليتحق العودة الطوعية ويف أأمان اإ

، املؤ الإجالء  مطلوب من الناحية القانونية، فال جيوز أأن يس تخدم احلصار لإرغام املدنيني عىل بل و قت قد يكون رضورايا

 مغادرة منطقة معينة بشلك دامئ.

 

الالزمة. ويف  أأطراف الزناع عىل الإجراءاتتتفق ال من بشلك أأفضل عندما الإجالء تُنظم معليات  ومن منظور معيل،

حداث أأرضار عرضية بني  ظل غياب هذا التفاق، يظل الطرفان ملزمني ابختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة لتجنب اإ

 املدنيني الفارين أأثناء الأعامل العدائية.

 

ذا اكن املدنيون يفرون من منطقة حمارصة أأو يمت  أأن تُتخذ مجيع مهنا، جيب اإجالؤمه أأما يف حاةل الزنوح، وبغض النظر عام اإ

ظافة والصحة والسالمة يف ظل ظروف مرضية من حيث املأأوى والن أأن يُس تقبل املدنيون املعنيوننة لضامن التدابري املمك 

وأأل يتفرق أأفراد الأرسة الواحدة بعضهم عن  ( والتغذيةوالعنف القامئ عىل النوع الاجامتعيالعنف اجلنيس من مبا يف ذكل )

 بعض.

 

ذا اكن أأفراد القوات وقد يقرر الطرف اذلي يفرض احلصار حفص الأشخاص النازحني لأس باب أأمنية،  مثل معرفة ما اإ

جراء الفحص وسائر التدابري الأمنية اليت يضطلع هبا . وجيب احملارصة خيتلطون مع املدنيني اذلين يغادرون املنطقة احملارصة اإ

مل للقانون ادلويل الإنساين وقانون حقوق الإنسان، ول س امي فامي يتعلق الطرف اذلي يفرض احلصار مع الاحرتام الاك

ابملعامةل الإنسانية، والظروف املعيش ية، والضامانت الإجرائية ذات الصةل يف حاةل الاحتجاز، واحلظر املفروض عىل 

 التعذيب امجلاعي.

 

 وقةاذلين يبقون يف منطقة حمارصة أأو مطحامية املدنيني واجلرىح واملرىض 
 

ذا شاركوا مشاركة مبارشة يف الأعامل  مشمولني ابمحلاية بوصفهم مدنينييظل املدنيون اذلين يبقون يف منطقة حمارصة  ل اإ اإ

ن جمرد البقاء يف منطقة حمارصةالوقت اذلي يقومون فيه هبذا ادلور. العدائية وطوال  سواء بشلك طوعي أأو قرسي أأو  -واإ

وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن وجود مقاتلني ل يرىق اإىل مس توى املشاركة املبارشة يف الأعامل العدائية.  -بوصفهم دروعاا برشية

ابلتايل، تظل القوات احملارصة وحمارصين بني الساكن املدنيني ل يعين أأن املدنيني يفقدون حاميهتم من الهجوم املبارش. 

 18مقيدة جبميع القواعد اليت حتمي املدنيني من أ اثر الأعامل العدائية.والقوات اليت تفرض احلصار 

 

 -لضامن أأل حُيرم املدنيون وابلإضافة اإىل ذكل، ُوضعت قواعد القانون ادلويل الإنساين املتعلقة ابلتجويع وبعمليات الإغاثة

 من الإمدادات الالزمة لبقاهئم عىل قيد احلياة. -جممتعني

 

                                                 
 بشأأن النازحني داخلياا. 1انظر الفصل الثالث، القسم  17
 ق احلرضية.)أأ( بشأأن حامية املدنيني من أ اثر الأعامل العدائية أأثناء احلرب يف املناط 1انظر الفصل الثاين، القسم  18
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، جبانب احلظر املفروض عىل اس تخدام جتويع الساكن املدنيني  سلوب من أأساليب القتال، حيظر القانون ادلويل كأ أأولا

أأو تدمريها أأو نقلها أأو تعطلهيا. وحىت يف د احلياة الأعيان اليت ل غىن لها لبقاء الساكن املدنيني عىل قي همامجةالإنساين 

ذا اكن يتو احلالت اليت  ا، حُتظر العمليات املوهجة ضدها اإ قع أأن تس تخدم فهيا القوات املسلحة املعادية هذه الأعيان أأيضا

ىل ترك الساكن املدنيني   مما يتسبب يف جتويعهم.بمكيات غري اكفية من الطعام أأو املياه تؤدي اإ

 

غاثة   ووصول املساعداتاثنياا، أأثناء احلصار، تظل الأطراف مقيدة ابلزتامات القانون ادلويل الإنساين املتعلقة بعمليات الإ

بغية الاضطالع أأن املنظامت الإنسانية غري املتحزية لها حق تقدمي خدماهتا . وينص القانون ادلويل الإنساين عىل ةالإنساني

نسانية، ول س امي  ومبجرد املوافقة عىل معليات احتياجات الساكن املترضرين من الزناع املسلح. دما ل تُلىب عنبأأنشطة اإ

شحنات مراقبة الطابع الإنساين ل اليت حتتفظ ابحلق يف  -، جيب عىل أأطراف الزناع املسلحالإغاثة الإنسانية غري املتحزية

 املذكورة وأأن تيرسه.أأن تسمح ابملرور الرسيع بدون عوائق لعمليات الإغاثة  -الإغاثة

 

أأما قائد القوة احملارصة اذلي ل تسمح هل الظروف بتوفري الإمدادات الأساس ية لبقاء الساكن املدنيني اخلاضعني لس يطرته 

فيتعني عليه أأن يوافق عىل معليات الإغاثة الإنسانية لصاحل املدنيني. وابملثل، يتعني عىل قائدة القوة اليت عىل قيد احلياة 

سانية وتنفيذ معليات الإغاثة لصاحل املدنيني اذلين يظلون يف املنطقة ساعدات الإن حلصار أأن يسمح بوصول امل تفرض ا

تقتضهيا الرضورة وحمددة جغرافياا قيود مؤقتة عىل فرض ق الأطراف يف الس يطرة وقدرهتم حلوختضع هذه املسأأةل  احملارصة.

 اجلارية.العسكرية يف زمان وماكن الأعامل العدائية 

 

ا حامية اجلرىح واملرىض فضالا عن واسعة النطاق ترتبط ابحرتام و قواعد عىل القانون ادلويل الإنساين  حيتوي، وأأخريا

جالء لعتناء هبم. وحتتوي اتفاقيات جنيف عىل عدة أأحاكم رصحية بشأأن الأشخاص والأعيان امللكفني اب اجلرىح واملرىض اإ

ىل داخل هذه املناطق. من املناطق احملارصة ومرور  أأن وبصورة أأمع، جيب عىل الأطراف الطوامق الطبية واملعدات الطبية اإ

خالهئممجيع التدابري املمكنة للبحث عن اجلرىح واملرىض ومجعهم و  تتخذ بأأقىص قدر ممكن من الناحية العملية  -وأأن توفر اإ

بطاء ممكن ل تنطبق هذه القواعد مجيعها عىل املدنيني حفسب؛ بل ورعاية واهامتم طبيني. ما تقتضيه حالهتم من  -وبأأقل اإ

ا اجلرىح  يس تفيد مهنا وانطباق هذه القواعد عىل حالت احلصار أأمر ل واملرىض من أأفراد القوات املسلحة املعادية. أأيضا

 جدال فيه.

 

 املس تخدمة يف احلرب تكنولوجيات اجلديدةال  .2

 

حداث تغيريات معيقة يف التفاعل البرشي ىل اإ خ وتضمبا يف ذكل يف أأوقات الزناع املسلح.  -تؤدي التكنولوجيات اجلديدة اإ

وتس تخدم الأدوات العديد من ادلول استامثرات خضمة يف تطوير وسائل وأأساليب القتال اليت تعمتد عىل التكنولوجيا الرمقية. 

بشلك مزتايد واذلاكء الاصطناعي يف الزناعات املسلحة املعارصة. وتتابع  اذلاتية التشغيلومنظومات الأسلحة  الس يربانية

تس تعني واس تخداهما من جانب القوات املسلحة؛ ويه  اللجنة ادلولية عن كثب تطوير وسائل وأأساليب القتال اجلديدة

ا جبميع أأحصاب املصلحة املعنيني بشأأن انطباق القانون ادلويل الإنساين هذه الوسائل والأساليب اجلديدة  امعىل اس تخد أأيضا

 للقتال.
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ىل  جيابية عىل حامية املدنيني يف الزناع املسلح: ميكن اس تخدام الأسلحة وميكن أأن تؤدي التطورات التكنولوجية اإ نتاجئ اإ

دون اس تخدام القوة وميكن أأن تكون القرارات العسكرية أأكرث استنارة، وميكن حتقيق الأهداف العسكرية مبزيد من ادلقة، 

والطريقة اليت تس تخدمه هبا، خماطر ائل القتال اجلديدة وس، ميكن أأن تشلك احلركية أأو التدمري املادي. ويف الوقت نفسه

ثر تحدى تفسري القانون ادلويل الإنساين وتنفيذه. ، وميكن أأن ت جديدة عىل املقاتلني واملدنيني ويركز تقيمي اللجنة ادلولية للأ

ملتوقع للتكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب والتحدايت اليت قد تشلكها أأمام قواعد القانون ادلويل الإنساين الإنساين ا

 الاعتبارات القانونية والعسكرية والتقنية والأخالقية والإنسانية املرتابطة.القامئة عىل 

 

سواء  -اجلديدة والتطورات التكنولوجية اجلديدة يف احلربينطبق القانون ادلويل الإنساين عىل تطوير واس تخدام الأسلحة 

التعمل ؛ أأو )ج( اذلاكء الاصطناعي و اذلاتية التشغيل؛ أأو )ب( منظومات الأسلحة اكنت تتضمن )أأ( التكنولوجيا الس يربانية

القتال املسؤولية عن أأساليب وتتحمل ادلول اليت تقوم بتطوير أأو اقتناء هذه الأسلحة أأو ال يل؛ أأو )د( الفضاء اخلاريج. 

 ضامن أأن تس تخدم مبا يامتىش مع القانون ادلويل الإنساين.

 

 

 العمليات الس يربانية ولكفهتا البرشية احملمتةل وامحلاية اليت يوفرها القانون ادلويل الإنساين .أأ 

 

ا. يشلك اس تخدام  ا واقعا ل  عالنيةا مل يقر وبيامن العمليات الس يربانية أأثناء الزناعات املسلحة أأمرا ابس تخدام هذه العمليات اإ

زداد يعمل عدد مزتايد من ادلول عىل تطوير القدرات العسكرية الس يربانية، ومن املرحج أأن يعدد حمدود من ادلول، 

 اس تخدام هذه القدرات.

 

عندما  وتفهم اللجنة ادلولية "احلرب الس يربانية" بأأهنا معليات ضد حاسوب أأو نظام حاسويب من خالل دفق بياانت،

دقة انطباق أأحاكم دى مب. وتثري احلرب الس يربانية مسائل تتعلق تُس تخدم كوسائل وأأساليب حرب يف س ياق نزاع مسلح

ذا اكن القانون ادلويل الإنساين اكفيااالقانون ادلويل الإنساين  يس تلزم املزيد من التطوير  أأم أأنه عىل هذه العمليات وما اإ

ىل أأحاكم القانون الق ا اإ  امئة.استنادا

 

عىل خماطر معينة  يينطو  الس يربانية بدائل ل تتيحها سائر وسائل وأأساليب القتال، غري أأنهالعمليات وقد يوفر اس تخدام 

حلاق  ا. مفن انحية، قد متكن العمليات الس يربانية القوات املسلحة من حتقيق أأهدافها دون اإ أأرضار ابملدنيني أأو التسبب أأيضا

حلاق  ا  -الس يربانية الأخريةأأرضار مادية ابلبنية الأساس ية املدنية. ومن انحية أأخرى، تبني العمليات يف اإ اليت تُنفذ أأساسا

ىل الساكن اجلهات الفاعةل املتطورة قد طورت القدرة عىل تعطيل أأن  -س ياق نزاع مسلحخارج  توفري اخلدمات الأساس ية اإ

 املدنيني.
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 ولكفهتا البرشية احملمتةلفهم العمليات الس يربانية 
 

عداد تقيمي واقعي للقدرات  وهجت اللجنة ادلولية ادلعوة خصائصها التقنية، الس يربانية ولكفهتا البرشية احملمتةل يف ضوء بغية اإ

ىل خرباء من مجيع بقاع العامل  2018نومفرب  يف ترشين الثاين/  للعمليات الس يربانية التقنية الإماكانتلتبادل معارفهم بشأأن اإ

 19احملمتةل. هاوأ اثر املتوقع  اواس تخداهم

 

ا ل  ا خطريا واجملال الوحيد اذلي يثري قلق بعض عنارص البنية الأساس ية املدنية. وميكن للعمليات الس يربانية أأن تشلك هتديدا

عىل . وتبني البحوث يف هذا الصدد أأن قطاع الرعاية الصحية اللجنة ادلولية، ابلنظر اإىل وليهتا، هو قطاع الرعاية الصحية

ىل أأهداف الس يربانية املبارشة معرض عىل وجه اخلصوص للهجامت ما يبدو  والأرضار العرضية النامجة عن الهجامت املوهجة اإ

والرتابط يف قطاع الرعاية الصحية. فعىل سبيل املثال، تتصل لزايدة الرمقنة ويأأيت تعرض هذا القطاع للهجوم نتيجة أأخرى. 

أأهجزة تنظمي رضابت القلب الأهجزة الطبية احليوية مثل وصل ، وتُ املستشفياتالأهجزة الطبية يف املستشفيات بش بكة 

"ومسطح الهجوم"  الرمقيالاعامتد يؤدي هذا المنو يف التصال اإىل زايدة عن بُعد عن طريق الإنرتنت. و ومضخات الأنسولني 

 الس يرباين.حتسن مقابل يف الأمن عندما ل تتوافق هذه التطورات مع  ويرتكه مكشوفاا، خاصةا 

 

فهيي من اجملالت الأخرى اليت  -مبا فهيا مرافق الكهرابء واملياه والرصف الصحي -بالغة الأمهيةأأما البنية الأساس ية املدنية ال 

حلاق أأرضار جس مية الس يربانيةميكن أأن تتسبب فهيا الهجامت  تُشغل هذه البنية الأساس ية يف أأغلب و ابلساكن املدنيني.  يف اإ

ا حمددينخربة عىل نظام التحمك الصناعي يس تلزم الهجوم الس يرباين و نظم التحمك الصناعية. عن طريق الأحوال   وتطورا

ا ذلكل الغرضأأدوات فضالا عن  . وعىل الرمغ من أأن الهجامت عىل نظم التحمك الصناعية اكنت س يربانية مصممة خصيصا

ىل أأن وتأأقل وترية من الأنواع الأخرى من العمليات الس يربانية،  ىل أأن شدة ، و ريهتا أ خذة يف الزايدةتشري التقارير اإ اإ

 قبل س نوات قليةل فقط.هتديدات قد تطورت عىل حنو أأرسع مما هو متوقع ال

 

 ابلقلق. رتثري الشعو الس يربانية ت للخطر، هناك عىل الأقل ثالث سامت تقنية للعمليات تعرض بعض القطاعاوخبالف 

 

، أأن العمليات الس يربانية تنطوي عىل خطر   -لأنه قد يكون من الصعب للغايةاملبالغة يف رد الفعل والتصعيد، ببساطة أأولا

ن مل يكن من املس تحيل حداث الهجوم الس يرباين ابلنس بة لهدف  -اإ ذا اكن هدف املهامج هو التجسس أأم اإ التحقق ما اإ

حلاق الرضر ابملنظومة املس هتدفةاكن الهدف من العملية الس يربانية ل ميكن حتديده أأرضار مادية. وملا  ل بعد اإ ، فهناك خطر اإ

عمل أأن النية احلقيقية س يقوم به لو مما اكن وس يكون رد فعهل أأقوى بكثري تصور أأسوأأ السيناريوهات ي يمتثل يف أأن الهدف س 

 رص عىل التجسس عىل سبيل املثال.تللمهامج تق 

 

، يصعب الس يطرة علهيا. ول تنفذ الهجامت الس يربانية والأساليب الس يربانية ميكن أأن تنترش بطريقة فريدة، أأن الأدوات اثنياا

ل مبعرفة  ا و املتطورة اليوم اإ أأو  ولكن مبجرد أأن تس تخدم الأداة الس يربانيةذات املوارد الأفضل. اجلهات الفاعةل الأكرث تقدما

                                                 
 انظر: 19

ICRC, The Potential Human Cost of Cyber Operations, 2019;  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf. 

https://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf
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من العثور علهيا هجات فاعةل أأخرى خبالف تكل اليت طورهتا  تمتكنفقد ، ترسق أأو تترسب أأو تصبح متاحة بطريقة أأخرى

عادة اس تخداهما لأغراضها اخلاصة و  عكس يااوهندس هتا  ا ضارة.اإ  اليت حيمتل أأن تكون أأغراضا

 

عزو أأي  ، فاإن من الصعب عادةا أأو ش نه معني س يرباينهبجوم قام نه ليس من املس تحيل حتديد من عىل الرمغ من أأ اثلثاا، 

من احملمتل أأن فاإن حتديد اجلهات الفاعةل اليت تنهتك القانون ادلويل الإنساين يف الفضاء الس يرباين وحتميلها املسؤولية جهوم. 

ا ينطوي عىل حتدايت.  ناكر امل وقد يؤدي يظل أأمرا ىل ؤولية عن هذه الهجامت سالتصور بأأنه س يكون من الأسهل اإ ا اإ أأيضا

ضعاف   تدقيقاا بشأأن خمالفة القانون ابس تخداهما.وقد جيعل اجلهات الفاعةل أأقل  -عىل اس تخداهمااحلظر املفروض اإ

 

بب حد ال ن يف مل تتس اخلدمات الأساس ية، فاإهنا حلسن احلظ كشفت عن ضعف الس يربانية وعىل الرمغ من أأن العمليات 

، والقدرات والأدوات اليت طورهتا تقدم التكنولويججُتهل الكثري من املعلومات من حيث ال ولكن، . أأرضار برشية جس مية

ا ومدى اختالف الاس تخدام املزتايد للعمليات الس يربانية خالل الزناعات املسلحة عن  ،اجلهات الفاعةل الأكرث تقدما

 الاجتاهات اليت لوحظت حىت ال ن.

 

 احلرب الس يربانية احلدود اليت يفرضها القانون ادلويل الإنساين عىل
 

ا من ادلول واملنظامت ادلولية ترحب اللجنة ادلولية  ا مزتايدا تقر بأأن القانون ادلويل الإنساين ينطبق عىل حبقيقة أأن عددا

عرتف ابمحلاية اليت يوفرها القانون ادلويل عىل أأن تالعمليات الس يربانية أأثناء الزناعات املسلحة. ويه حتث مجيع ادلول 

شأ ت الطبية يف مجيع رافق واملن املقاتلني احرتام وحامية املفعىل سبيل املثال، يتعني عىل من اللكفة البرشية احملمتةل. الإنساين 

يف أأغلب  -عىل قطاع الرعاية الصحية أأثناء الزناع املسلح من شأأهناالأحوال، الأمر اذلي يعين أأن الهجامت الس يربانية 

الأعيان اليت أأن ختالف القانون ادلويل الإنساين. وابملثل، حيظر القانون ادلويل الإنساين عىل وجه التحديد تدمري  -احلالت

 أأو نقلها أأو تعطيلها.لبقاء الساكن املدنيني عىل قيد احلياة ل غىن عهنا 

 

وكذكل الهجامت  ةين ضد البنية الأساس ية املدوبصورة أأمع، حيظر القانون ادلويل الإنساين توجيه الهجامت الس يربانية 

ذا أأصبحت البنية الأساس ية أأو العشوائية وغري املتناس بة. فعىل سبيل املثال، الس يربانية  أأجزاء مهنا أأهدافاا عسكرية حىت اإ

ن القانون ادلويل الإنساين ) وأأل تلحق أأرضار  فقطامج هذه الأجزاء يقتيض أأن هتُ مثل جزء منفصل عن ش بكة الكهرابء(، فاإ

ويلزم ابلبىن الأساس ية الأخرى اليت تعمتد عىل الكهرابء اليت توفرها الش بكة. من الش بكة أأو ابلأجزاء املدنية املتبقية مفرطة 

االقانون ادلويل الإنساين أأطراف الزناع  حلاق لتجنب ابختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة  أأيضا ابملدنيني أأو أأرضار عرضية اإ

 .عند تنفيذ جهوم س يرباين تقليل هذه الأرضارالأعيان املدنية أأو 

 

وتبني  احرتام مبادئ المتيزي والتناسب والاحتياطات. بل وجيب ، ميكنميزي الفضاء الس يرباينعىل الرمغ من الرتابط اذلي 

. وعىل الرمغ من أأن بعض الأدوات الس يربانية أأهنا ليست ابلرضورة عشوائية الس يربانيةالأدوات معل  ةلطريقدراسة دقيقة 

هنا ل تقوم هبذه النظم احلاسوبية املس تخدمة عىل نطاق واسع، عىل وتؤثر عشوائياا مُصمت ليك تنترش ذاتياا اليت نعرفها  فاإ

ا يف تصممي هذه الأدوات. ابلإضافة اإىل  عىل الانتشار اذلايت عادةا رة قدال: جيب أأن تُدرج املهام عن طريق الصدفة حتديدا
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، مما قد جيعل من الصعب تنفيذ هذه الهجامت عىل تس تلزم أأدوات س يربانية خمصصةأأهداف حمددة قد فاإن همامجة ، ذكل

 عشوايئ.نطاق واسع أأو بشلك 

 

ىل حد ما من منظور تقين حمددة الهدف، يبدو أأن العديد من الهجامت الس يربانية اليت متت مالحظهتا اكنت ويف الواقع . اإ

ذا نفذت يف نزاعأأهنا س تكون مرشوعة أأهنا مرشوعة أأو وهذا ل يعين  ا من ؛ بل عىل العكس، ترى اللجنة ادلولية اإ أأن عددا

ل أأن خصائصها التقنية من شأأهنا أأن حُتظر أأثناء الزناع املسلح. عهنا يف مصادر علنية اليت أأبلغ  الهجامت الس يربانية تبني أأن اإ

من املمكن  عىل الأهداف احملددة، ما جيعللإحداث أأثر يقترص ميكن أأن تُصمم بشلك دقيق للغاية  العمليات الس يربانية

 اس تخداهما وفقاا ملبادئ القانون ادلويل الإنساين وقواعده.

 

أأن توفر النطاق الاكمل من امحلاية امحلاية للأعيان املدنية، كن لقواعد القانون ادلويل الإنساين اليت توفر ميل ومع ذكل، 

ذا أأقرت ادلول أأن العمليات الس يربانية  ل اإ حتمك اليت تلحق الرضر بأأداء البنية الأساس ية املدنية ختضع للقواعد اليت القانونية اإ

طار الق ا أأساس ياا من عنارص اجملال الرمقي  20انون ادلويل الإنساين.الهجامت يف اإ وابلإضافة اإىل ذكل، ابتت البياانت عنرصا

ذا اكن ينبغي أأن تعترب البياانت املدنية  وجحر زاوية يف حياة الكثري من اجملمتعات. ولكن توجد وهجات نظر خمتلفة بشأأن ما اإ

واعد ومبادئ القانون ادلويل الإنساين اليت تنظم سري الأعامل العدائية. مضن الأعيان املدنية وابلتايل تكون محمية مبوجب ق

ىل أأن حذف البياانت املدنية الأساس ية  أأو العبث هبا ل حيظره القانون وترى اللجنة ادلولية أأن الاس تنتاج اذلي يذهب اإ

أأن يتفق عىل ما يبدو مع غرض  ادلويل الإنساين يف عامل اليوم اذلي يعمتد بشلك غري مس بوق عىل البياانت، من الصعب

وببساطة، فاإن الاس تعاضة عن امللفات والواثئق الورقية مبلفات رمقية يف صورة بياانت  21هذا الفرع من القانون ومقصده.

 ينبغي أأل يقلل امحلاية اليت يوفرها القانون ادلويل الإنساين لها.

 

ا، يتعني عىل الأطراف  يع الاحتياطات املس تطاعة محلاية املدنيني والأعيان املدنية اختاذ مج لحة ملسيف الزناعات اوأأخريا

اليت يتعني عىل ادلول تنفيذها يف هذا أأحد الزتامات القانون ادلويل الإنساين القليةل و لهجوم. اخلاضعة لس يطرهتا من أ اثر ا

 زمن السمل.

 

عىل أأنه تشجيع عىل عسكرية التأأكيد عىل أأن القانون ادلويل الإنساين ينطبق عىل احلرب الس يربانية  يساء فهمأأل وينبغي 

ضفاء الرشعية عىل احلرب الس يربانية.  ، سواء ذات الطابع ضع أأي اس تخدام للقوة من جانب ادلولوخيالفضاء الس يرباين أأو اإ

يف مجيع الأحوال. ويوفر القانون ادلويل  وقواعد القانون ادلويل العريف ذات الصةل مليثاق الأمم املتحدةالس يرباين أأو احلريك، 

 للساكن املدنيني مس توى أ خر من امحلاية من أ اثر الأعامل العدائية.الإنساين 

 

ثناء س امي أأ هتا البرشية احملمتةل، ول لكفالس يربانية و ويف الس نوات املقبةل، س تواصل اللجنة ادلولية متابعة تطور العمليات 

تفسري قواعد بناء توافق يف ال راء بشأأن عىل تقليل تكل اللكفة والعمل س بل الزناعات املسلحة. وس تقوم ابس تكشاف 

عداد قواعد تمكيلية القانون ادلويل الإنساين القامئة وعند الرضورة بشأأن   توفر حامية فعاةل للمدنيني.اإ

 

                                                 
 . 41الصفحة ، 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين، انظر اللجنة ادلولية،  20
 . 43الصفحة ، 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين، انظر اللجنة ادلولية،  21
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 املسلحة لأغراض أأخرى خبالف اس تخداهما كوسائل وأأساليب للقتالاس تخدام التكنولوجيا الرمقية أأثناء الزناعات 
 

يف الزناعات الأخرية، أأدت اس تخدامات معينة للتكنولوجيا الرمقية خبالف اس تخداهما كوسائل وأأساليب للقتال اإىل زايدة 

ا سلبياا عىل الساكن املدنيني. فعىل سبيل املثال، يف الأنشطة اليت تؤثر  مات املضلةل ومحالت التضليل انترشت املعلو تأأثريا

وادلعاية عن طريق ش بكة الإنرتنت عىل مواقع التواصل الاجامتعي، مما أأدى يف بعض الس ياقات اإىل زايدة التوترات وأأعامل 

الشعور ابلقلق وأأعداد يف املس توايت غري املس بوقة من مراقبة الساكن املدنيني  وتس ببتمتعات احمللية. العنف بني اجمل 

ىل احلالتيف بعض مزتايدة من الاعتقالت،  ا اإ وجدير ابذلكر أأن املعلومات املضلةل والرقابة ليست معلومات مضلةل.  استنادا

ل أأن  ي حتققه التكنولوجيات والأثر املضاعف القوة اذلالنطاق الأوسع ابلأمر الفريد أأو املس تجد عىل الزناعات املسلحة؛ اإ

ىل تفامقالرمقية  ن الزناعات الأشخاص املترضرون م 22اأأوجه الاس تضعاف القامئة اليت يعاين مهن -بل وزايدة -ميكن أأن يؤدي اإ

ا هبذا اجملال. املسلحة. ول حيظر القانون ادلويل الإنساين  23والتطورات يف جمال اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل تتصل أأيضا

ب أأعامل العنف أأو الهتديد ابرتاكب أأعامل العنف اليت يكون الغرض الأسايس مهنا ارتاكهذه الأنشطة ابلرضورة، بل حيظر 

، جيب عىل الأطراف يف الزناع املسلح أأل تشجع انهتأاكت بث اذلعر يف صفوف الساكن املدنيني. وابلإضافة اإىل ذكل

ا عند أأ قد تكون مناس بة  الإنسان، ، مهنا القانون ادلويل حلقوقالقانون ادلويل الإنساين. وهناك فروع أأخرى من القانون يضا

 تقيمي الرقابة والتضليل.

 

ا ليشمل طبيعة العمل الإنساين. وميكن  ول يقترص التغيري الناجت عن التحول الرمقي العاملي عىل احلرب، بل ميتد أأيضا

البياانت واس تخداهما الاس تفادة من التكنولوجيات الرمقية يف دمع الربامج الإنسانية، عىل سبيل املثال عن طريق تسجيل 

 التواصل املشرتك بني املوظفني العاملني يف اجملال الإنساين والساكن لتوجيه وتعديل الاس تجاابت عن طريق تيسري

لتوقع الأزمات الإنسانية وفهمها فعىل سبيل املثال، حتلل اللجنة ادلولية "البياانت الضخمة"  24املترضرين من الزناعات.

كل مع أأطراف الزناعات املسلحة. والتصدي لها، وتس تخدم الأدوات عىل ش بكة الإنرتنت للتفاعل مع الفئات املس تفيدة وكذ

ا أأدوات رمقية لإ  ن أأمكن، تيسري التصال بني احملتجزين وأأحباهئم؛  عادة الروابط الأرسيةوتس تخدم اللجنة ادلولية أأيضا واإ

طار القانون ادلويل الإنساين. وتنطوي هذه  وتقوم اللجنة ادلولية بذكل لكه ملساعدة الأطراف عىل تنفيذ الزتاماهتا يف اإ

 البحث وتشجع اللجنة ادلولية مواصةل 25وفقاا ملبدأأ "جتنب اإحلاق الرضر". الإماكانت اجلديدة عىل مسؤوليات جديدة

خطوات ملموسة من جانب مجيع اجلهات الفاعةل ذات الصةل لمتكني اجلهات الفاعةل يف جمال العمل الإنساين واملناقشة واختاذ 

 مواءمة معلياهتا بأأمان وفقاا للتغريات الرمقية.من 

 

                                                 
 انظر: 22

ICRC, Digital Risks in Situations of Armed Conflict, 2019; 

 متاح عرب الرابط التايل: 

https://www.icrc.org/sites/default/files/event/file_list/icrc_symposium_on_digital_risks_-_event_report.pdf. 
 )ج( بشأأن اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل. 2انظر الفصل الثاين، القسم  23
، متاحة عرب الرابط التايل: 23و 22، "التوجه الاسرتاتيجي اخلامس: تبين التحول الرمقي"، الصفحتان 2022-2019اسرتاتيجية اللجنة ادلولية انظر  24

2022-2019-strategy-icrc-https://www.icrc.org/ar/publication/4354. 
 انظر: 25

ICRC and Privacy International, The Humanitarian Metadata Problem: “Doing No Harm” in the Digital Era, 2018;  

 متاح عرب الرابط التايل:
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 اذلاتية التشغيلمنظومات الأسلحة  .ب

 

يف أأداء  ابلس تقاللأأسلحة تتسم أأي منظومة عىل النحو التايل:  اذلاتية التشغيلمنظومات الأسلحة تفهم اللجنة ادلولية 
يف  والاس تقاللتخري وهتامج الأهداف دون تدخل برشي. . وهذا يعين أأن منظومة الأسلحة ميكن أأن ت احلساسةالوظائف 

ىل حد مااملوجودة ابلفعل يف بعض الأ  -الوظائف احلساسة النشطة امحلاية  ونظممثل منظومات ادلفاع اجلوي  -سلحة القامئة اإ

دماهجا يف أأي منظومة للأسلحة. -طوافةونظم الأسلحة ال   يه من السامت اليت ميكن اإ

 
نسانية وقانونية وأأ  -يف منظومات الأسلحة الاس تقاللوأأمه جانب من جوانب   أأن منظومة الأسلحة -خالقيةمن وهجة نظر اإ

ا  ىل تصنيف عام للهدف. وبدرجات متفاوتة،  اس تجابةا تبدأأ ذاتياا أأو تطلق جهوما ا اإ ن مس تخدم السالح لن لبيئهتا، استنادا فاإ

اذلاتية ، ميكن متيزي منظومات الأسلحة ادلقيقني للهجوم اذلي س ينتج. وابلتايليعرف الهدف احملدد ول التوقيت واملوقع 

التوقيت واملوقع والهدف احملددين يف نقطة يتوىل املس تخدم اختيار بوضوح عن سائر منظومات الأسلحة حيث  التشغيل

 الإطالق أأو التفعيل.

 

س تخدام القوة نتيجة لالس تقاللية يف أأداء الوظائف والشاغل الرئييس للجنة ادلولية هو فقدان الس يطرة البرشية عىل ا

طارها،  ت املس تخدم من التوقي نتيقيؤدي عدم  قداحلساسة ملنظومات الأسلحة. وحسب القيود اليت تعمل املنظومة يف اإ

ىل تعريض املدنيني للخطر ال  نامج عن ظروف الهجوم )الهجامت( اليت ل ميكن واملوقع والظروف ادلقيقة للهجوم )الهجامت( اإ

ذ أأن املقاتلني يتعني علهيم  ا مسائل قانونية، اإ صدار أأحاكم حمددة الس ياق لالمتثال للقانون ادلويل التنبؤ هبا. وهو يثري أأيضا اإ

ا شواغل أأخالقية لأن الإنس س تخدام القوة رضورية من أأجل الالزتام ابملسؤولية الواكةل البرشية يف قرارات ااين. ويثري أأيضا

 الأخالقية والكرامة البرشية.
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ن الفهم الاكمل للجوانب القانونية ويه  30قد أأاتح للجنة ادلولية حتسني أ راهئا. 29والتقنية 28والأخالقية 27والعسكرية 26اإ

ىل قراءهتا للقانون والاعتبارات الإنسانية للبرش يف الزناعات املسلحة.تواصل  ا اإ  31اتباع هنج حموره الإنسان استنادا

 

طار القانون ادلويل الإنساين  الس يطرة البرشية يف اإ
 

طار قواعد القانون ادلويل الإنساين املتعلقة بسري الأعامل العدائية  جيب أأن ترى اللجنة ادلولية أأن الالزتامات القانونية يف اإ

 والبرش وليست الآلت مهيفي هبا الأشخاص اذلين يتولون ختطيط العمليات العسكرية واختاذ القرار بشأأهنا وتنفيذها. 

اس تخدمت الآةل أأو فذوهنا، والبرش مه اذلين ميكن حتميلهم املسؤولية عن الانهتأاكت. وسواء اذلين ميتثلون لهذه القواعد وين

 برانمج حاسوب أأو منظومة أأسلحة، يظل الأفراد والأطراف يف الزناعات مسؤولني عام حتدثه من أ اثر.

 

 -سري الأعامل العدائيةمئة بشأأن يف منظومات الأسلحة من القواعد القا الاس تقاللميكن اس تنباط بعض القيود املفروض عىل 

ىل الظروف السائدة  -ومجول س امي قواعد المتيزي والتناسب والاحتياطات يف اله ا اإ جراء تقياميت معقدة استنادا اليت تس تلزم اإ

جراء هذه التقياميت وجيب عىل الأطراف املقاتةل يف توقيت اختاذ قرار الهجوم، وكذكل أأثناء الهجوم.  حبيث اختيار توقيت اإ

ا من افرتاضات التخطيط، يكون أأقرب بشلك مناسب اإىل وقت الهجوم. و  جيب أأن عندما تشلك هذه التقياميت جزءا

املشغلني الاحتفاظ مبس توى من الس يطرة البرشية عىل صالحيهتا حىت تنفيذ الهجوم. وابلتايل، يتعني عىل القادة أأو تس متر 

 صدار أأحاكم حمددة الس ياق بتطبيق القانون يف تنفيذ القانون.للسامح هلم ابإ منظومات الأسلحة ابلقدر الاكيف 

 

                                                 
26 Neil Davison, “A legal perspective: Autonomous weapon systems under international humanitarian law”, in UNODA 

Occasional Papers, No. 30 November 2017;  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.icrc.org/en/document/autonomous-weapon-systems-under-international-humanitarian-law;  

ICRC, Autonomous Weapon Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects, 2014:  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.icrc.org/en/document/report-icrc-meeting-autonomous-weapon-systems-26-28-march-2014 
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ICRC, Autonomous Weapon Systems: Implications of Increasing Autonomy in the Critical Functions of Weapons, 2016; 

  systems-weapons-autonomous-https://www.icrc.org/en/publication/4283متاح عرب الرابط التايل: 
 انظر: 28

ICRC, Ethics and Autonomous Weapon Systems: An Ethical Basis for Human Control?, 2018;  

 متاح عرب الرابط التايل: 

https://www.icrc.org/en/document/ethics-and-autonomous-weapon-systems-ethical-basis-human-control. 
 انظر: 29

ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of Human Control, 2019;  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control 
ادلويل تقرير حتدايت القانون . وحول التعاريف عىل وجه التحديد، انظر اللجنة ادلولية، 40و 39، الصفحتان 2001تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين، انظر اللجنة ادلولية،  30

 .45، الصفحة 2015الإنساين، 
 انظر 31

ICRC, Statements to the Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems, March 2019;  

 متاحة عرب الرابط التايل:

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/5535B644C2AE8F28C1258433002BBF14?OpenDocument  
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(؛ واختاذ القرار وميكن للس يطرة البرشية أأن تتخذ أأشاكلا ش ىت أأثناء تطوير واختبار منظومة أأسلحة )"مرحةل التطوير"

بتفعيل منظومة الأسلحة )"مرحةل التفعيل"(؛ وتشغيل منظومة الأسلحة ويه ختتار وهتامج الأهداف )"مرحةل التشغيل"(. 

والس يطرة البرشية يف مرحليت التفعيل والتشغيل يه أأمه عامل لضامن الامتثال للقواعد املتعلقة بسري الأعامل العدائية. 

وير وس يةل لتحديد واختيار تدابري الس يطرة اليت س تكفل الس يطرة البرشية يف الس يطرة البرشية أأثناء مرحةل التطوتوفر 

 لن تكون اكفية. -يعين الس يطرة يف التصممي -الاس تخدام. ومع ذكل، فاإن تدابري الس يطرة يف مرحةل التطوير وحدها

 

فعىل الرمغ من أأن مجيع ادلول تتفق لكن الأمه من ذكل أأن قواعد القانون ادلويل الإنساين القامئة ل توفر مجيع الإجاابت. و 

يف املامرسة العملية.  لقانونلالامتثال تتباين ال راء حول ما يعينه  -32أأو "املسؤولية البرشية" -عىل أأمهية الس يطرة البرشية

ن التفسريات القانونية البحتة ل تس توعب الشواغل الأخالقية اليت يثريها  البرشية فقدان الس يطرة وابلإضافة اإىل ذكل، فاإ

 عىل اس تخدام القوة يف الزناع املسلح.

 

 يف منظومات الأسلحة الاس تقاللقيود عىل حنو 
 

فقد الس يطرة عىل وما يقرتن هبا من خماطر اذلاتية التشغيل ترى اللجنة ادلولية أأن اخلصائص الفريدة ملنظومات الأسلحة 

دولياا رضورية لضامن الامتثال للقانون ادلويل الإنساين وحامية  اس تخدام القوة يف الزناع املسلح تعين أأن القيود املتفق علهيا

 البرشية.

 

من الواحض، كام تبني أأعاله، أأن قواعد القانون ادلويل  -ول س امي القانون ادلويل الإنساين -القانون احلايلوفامي يتعلق بكفاية 

ا عىل توفر  -ول س امي المتيزي والتناسب والاحتياطات يف الهجوم -الإنساين القامئة يف منظومات  الاس تقاللأأصالا قيودا

وغري مقيد يف ه يف أأداء وظائفه احلساسة ول خيضع للرقابة ول ميكن التنبؤ ب ابلس تقاللاذلي يتسم الأسلحة. فالسالح 

صدار أأحاكم حمددة الس ياق تراعي الزمان واملاكن س يكون خمالفاا للقانون  القواعد واملبادئ املعقدة لأن البرش يتعني علهيم اإ

 وغري القابةل للقياس بسهوةل.

 

ا أأن قواعد القانون ادلويل الإنساين القامئة ل توفر مجيع الإجاابت. مفا هو مس توى الرقابة  والتدخل ومع ذكل، من الواحض أأيضا

واملوثوقية الالزم يف منظومة من القدرة عىل التنبؤ الالزم ىن دوما هو احلد الأ لغاء التفعيل؟ والقدرة البرشية الالزمة لإ 

ام؟ وما يه القيود الالزمة للمهام والأهداف والبيئات التشغيلية ووقت التشغيل والنطاق الأسلحة يف بيئة الاس تخد

 اجلغرايف للتشغيل؟

 

وتصل الشواغل قد تتجاوز القيود اليت متلهيا الشواغل الأخالقية تكل املوجودة يف القانون القامئ. وابلإضافة اإىل ذكل، 

اإىل املتعلقة بفقدان الواكةل البرشية يف القرارات املتعلقة ابس تخدام القوة ونرش املسؤولية الأخالقية وفقدان الكرامة البرشية 

مع مفهوم اليت تشلك خماطر عىل احلياة البرشية، ول س امي اذلاتية التشغيل أأشد مس توايت احلدة مع منظومات الأسلحة 

                                                 
 CCW/GGE.1/2018/3 ،23لفريق اخلرباء احلكوميني املعين ابلتكنولوجيات الناش ئة يف جمال منظومات الأسلحة الفتاكة اذلاتية التشغيل،  2018تقرير اجامتع الأمم املتحدة،  32

 .2018ين الأول/أأكتوبر ترش 
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فراد املصممة لس هتداف البرش مبارشةا املنظومات املضاد وقد تس تلزم مبادئ البرشية فرض قيود أأو حظر عىل أأنواع . ة للأ

 أأو اس تخداهما يف بيئات معينة. و/اذلاتية التشغيل معينة من الأسلحة 

 

ىل التفاق عىل نوع ودرجة الس يطرة البرشية الالزمة يف  املامرسة العملية لكفاةل وعىل أأقل تقدير، ل تزال هناك حاجة ماسة اإ

 املقبولية الأخالقية.الامتثال للقانون ادلويل الإنساين و 

 

 اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل .ج

 

تتطلب املعرفة أأو  -ترتبط يف أأغلب الأحوال ابذلاكء البرشي -منظومات اذلاكء الاصطناعي يه برامج حاسوبية تؤدي همام

عىل البياانت و"تتعمل" من البياانت اليت أأو التفكري أأو التعمل. أأما منظومات التعمل ال يل فهيي منظومات "مدربة" التخطيط 

ل  أأوولكتاهام أأدوات برجمية حتدد أأسلوب معلها بشلك أأسايس.  خوارزميات ميكن تطبيقها عىل العديد من املهام اخملتلفة. اإ

يل ختتلف عن اخلوارزميات "البس يطة" املس تخدمة لأداء املهام اليت ل حتتاج والتعمل ال  أأن منظومات اذلاكء الاصطناعي 

 33واسعة النطاق. -والعمل الإنساين اذلي تضطلع به اللجنة ادلولية -والتطبيقات احملمتةل عىل الزناع املسلحاإىل هذه القدرات. 

نسوهناك عىل الأقل ثالثة جمالت متداخةل   اين.تتصل هبذه املسأأةل من منظور اإ

 

للنظم عتاد العسكري، ول س امي التنوع املزتايد اجملال الأول هو اس تخدام أأدوات اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل للتحمك يف ال 

الروبوتية، سواء املنصات يف  الاس تقاللاذلاكء الاصطناعي زايدة يف اجلو والرب والبحر. وقد يتيح  -الروبوتية غري املأأهوةل

الشاغل املبارش دلى اللجنة ادلولية )انظر أأعاله(. اذلاتية التشغيل متثل منظومات الأسلحة غري مأأهوةل. و اكنت مأأهوةل أأو 

ىل أأساس  -التلقايئ عىل الأهداف"ول س امي "التعرف  -اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يلميكن أأن تتحول برامج و  ملنظومات اإ

يف املس تقبل، مما يفامق الشواغل الأساس ية بشأأن فقدان الس يطرة البرشية وعدم القدرة عىل التنبؤ.  اذلاتية التشغيلالأسلحة 

 34تس تخدم اذلاكء الاصطناعي. اذلاتية التشغيلومع ذكل، فليست لك الأسلحة 

 

تعمل عن : ميكن للقدرات الس يربانية اليت اجملال الثاين هو تطبيق اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل عىل احلرب الس يربانية

ويف الوقت  فع الهجامت الس يربانيةعن أأوجه الضعف ليك تس تغلها أأو تداذلاكء الاصطناعي أأن تبحث بشلك تلقايئ  طريق

نفسه شن جهامت مضادة، وميكن من مث أأن تزيد من رسعة الهجامت وعددها وأأنواعها وما يرتتب علهيا من تبعات. وهذه 

واذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل من املواضيع . هممة للمناقشات بشأأن اللكفة البرشية احملمتةل للحرب الس يربانية التطورات

ا للعمليات املعلوماتية، ول س امي تصممي معلومات  سواء اكن الغرض مهنا اخلداع أأم ل(. وميكن ) اكذبة ونرشهااملناس بة أأيضا

سواء اكنت يف شلك نصوص أأو صور  -الاصطناعي أأن تصدر معلومات "مزيفة" اليت تعمل عن طريق اذلاكء منظوماتل ل 

                                                 
 انظر: 33

ICRC, Artificial Intelligence and Machine Learning in Armed Conflict: A Human-Centred Approach, 2019;  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control. 
34 ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of Human Control, 2019; 

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control. 

 

https://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control
https://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control
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لتأأثري عىل ال راء والقرارات. ل يصعب بشلك مزتايد متيزيها عن املعلومات "احلقيقية" وقد تس تخدهما أأطراف الزناع  -أأو أأفالم

 35وميكن أأن تشلك هذه اخملاطر الرمقية هتديدات حقيقية للمدنيني )انظر أأعاله(.

 

أأكرث ال اثر البعيدة املدى، فهو اس تخدام منظومات اذلاكء الاصطناعي والتعمل  اذلي خيلف اجملالأأما اجملال الثالث ولعهل 

مجع وحتليل مصادر متعددة للبياانت عىل نطاق واسع لتحديد ال يل لأغراض اختاذ القرار. وقد يتيح اذلاكء الاصطناعي 

صدار توصيات بشأأن القرارات، أأو ، أأو تقيمي "أأمناط الأشخاص أأو الأعيان تقدمي تنبؤات عن احلياة" أأو السلوك، أأو اإ

واسعة املذكورة "دمع القرار" أأو "اختاذ القرار ال يل" نظومات والاس تخدامات احملمتةل مل  الإجراءات أأو احلالت يف املس تقبل.

والأشخاص الأهداف املقرر اس هتدافها وتوقيت الاس هتداف النطاق للغاية: فهيي متتد من القرارات بشأأن الأشخاص أأو 

ىل القرارات املتعلقة مبجمل الاسرتاتيجية العسكرية ومدة احتجازمهاملقرر احتجازمه  حىت بشأأن اس تخدام الأسلحة  -اإ

ىل  -النووية  اإهجاضهم.حماولت التنبؤ ابلأعداء أأو فضالا عن العمليات احملددة، مبا يف ذكل احملاولت الرامية اإ

 

بشلك مجع املعلومات املتاحة وحتليلها  أأن تيرسظومات اذلاكء الاصطناعي واملنظومات القامئة عىل التعمل ال يل وميكن ملن

وقد يتيح هذا حتسني اختاذ القرارات من قبل البرش يف تنفيذ العمليات العسكرية وفقاا للقانون أأرسع وعىل نطاق أأوسع. 

فاإن نفس التحليالت أأو التنبؤات الناجتة عن اليت يتعرض لها املدنيون. ومع ذكل، ادلويل الإنساين واحلد من اخملاطر 

ا اختاذ قرارات خاطئة وانهتأاكت القان ويمتثل  اطر عىل املدنيني.تفامق اخملالإنساين و ادلويل ون اخلوارزميات قد تسهل أأيضا

لتحسني احرتام القانون ادلويل الإنساين يف حالت الزناع املسلح،  قدرات اذلاكء الاصطناعيمجيع التحدي يف اس تخدام 

، والافتقار اإىل عىل التنبؤ يتعلق بعدم القدرة البقاء عىل دراية ابلقيود املهمة للتكنولوجيا، ول س امي فاميويف الوقت نفسه 

 وجيب التعامل مع اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف منظومات الأسلحة بقدر كبري من احلذر.الشفافية، والتحزي. 

 

 هنج حموره الإنسان
 

 أ اثر معيقة عىل دور البرش يف الزناع املسلح. واللجنة ادلوليةميكن أأن يكون ملنظومات اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل 

 مقتنعة برضورة اتباع هنج حموره الإنسان وحموره الإنسانية يف اس تخدام هذه التكنولوجيات يف الزناع املسلح.

 

اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل س يطرة البرش وما يصدرونه من أأحاكم يف اس تخدام وس يكون من الرضوري احلفاظ عىل 

 -أأو القرارات -، ويف الظروف اليت ختضع فهيا املهامعىل حياة الناسيف املهام والقرارات اليت قد يكون لها تبعات خطرية 

لأحاكم حمددة يف القانون ادلويل الإنساين. وتظل منظومات اذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل أأدوات جيب أأن تس تخدم 

 ، وتعزيز وحتسني اختاذ القرار البرشي، ل أأن حتل حملها.خلدمة الأطراف البرشية

 

قدر من الإنسانية يف الزناع املسلح ضامن الس يطرة واحلمك ويس تلزم الامتثال لأحاكم القانون ادلويل الإنساين واحلفاظ عىل 

وليك يضطلع البرش والقرارات اليت يتيحها اذلاكء الاصطناعي واليت تشلك خماطر عىل احلياة البرشية. البرشيني يف املهام 

                                                 
35 See ICRC, Digital Risks in Situations of Armed Conflict. 
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بـ"الرسعة البرشية" ن الرضوري تصممي هذه املنظومات واس تخداهما لتوجيه اختاذ القرار بدورمه عىل حنو جمٍد، قد يكون م

ىل "الرسعة الآلية".  بدلا من الإرساع ابلقرارات لتصل اإ

 

التفاعل بني الإنسان واذلاكء الاصطناعي عىل التطبيق احملدد وما يقرتن به من تبعات وقواعد تعمتد طبيعة من املرحج أأن و 

وكذكل عىل الاعتبارات  -ددة وسائر القوانني ذات الصةل اليت تنطبق يف هذه الظروفويل الإنساين احملالقانون ادل

 الأخالقية.

 

ل أأن ضامن ال  س يطرة واحلمك البرشيني يف اس تخدام منظومات اذلاكء الاصطناعي لن يكون اكفياا يف حد ذاته. مفن أأجل اإ

بس بل مهنا اس تعراضات  -أأن نضمن ما ييلمعنية لذلاكء الاصطناعي، س يكون من الرضوري بناء الثقة يف معل منظومة 

ماكنية التنبؤ واملوثوقية ماكنية  -يف تشغيل املنظومة والنتاجئ املرتتبة عىل اس تخداهما؛ والشفافية -أأو السالمة -الأسلحة: اإ أأو اإ

 غياب التحزي يف تصممي املنظومة واس تخداهما.خمرجاهتا؛ و وسبب وصولها اإىل يف كيفية معل املنظومة  -التفسري

 

 

 التبعات واملعوقات البرشية يف اإطار القانون ادلويل الإنساين فامي يتعلق ابس تخدام الأسلحة يف الفضاء اخلاريج .د

 

ا ل يتجزأأ من احلرب لعقود عديدة. وهو يشمل اس تخدظل اس تخدام  الصور م االأجسام الفضائية للأغراض العسكرية جزءا

ا الساتلية دلمع حتديد الأهداف املعادية واس تخدام  نظم التصال بواسطة السواتل لأغراض القيادة والس يطرة، ومؤخرا

فضاء اخلاريج أأن يؤدي اإىل زايدة احامتلت وقوع أأعامل من شأأن تسليح اللوسائل احلرب اليت يمت التحمك فهيا عن بُعد. 

نسانية جس مية عىل املدنيني عىل الأرض.عدائية يف الفضاء اخلاريج، مع ما   ختلفه من تبعات اإ

 

 

لس تخدام الأسلحة يف الفضاء اخلاريج غري مؤكد. ولكن من بعات الإنسانية احملمتةل وجدير ابذلكر أأن النطاق احملدد للت 

جامت الإلكرتونية )مثل اله سواء من خالل وسائل حركية أأو غري حركية -الواحض أأن اس تخدام الأسلحة يف الفضاء اخلاريج

 -أأو الأرض ، فاإن اس تخدام منظومات الأسلحة املوجودة يف الفضاء و/الهجامت املوهجة عن طريق الطاقة(أأو الس يربانية أأو 

ىل تعطيل الأعيان املدنيةميكن أأن يؤدي بشلك مبارش أأو عريض  وج اليت دأأو الأعيان الفضائية ذات الاس تخدام املز  اإ

حلاق الرضر هبا أأو تدمريها أأو توقفها تعمتد علهيا  الأنشطة البالغة الأمهية لسالمة املدنيني واخلدمات املدنية الأساس ية أأو اإ

النظام العاملي لتحديد املواقع( اليت تس تخدم وغلوانس و  ابديو وغاليليو نظم املالحة الساتلية )مثلعن العمل. وهذا يشمل 

ا أأمهية حامسة خلدمات وا عىل حنو مزتايد يف املركبات املدنية لشحن والتحمك يف حركة املرور اجلوي. وتكتيس السواتل أأيضا

د علهيا تقدمي املساعدة الإنسانية وللخدمات الهاتفية الساتلية اليت يعمت الطقس املس تخدمة للوقاية من الكوارث وختفيفها

 والإغاثة الطارئة.
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معاهدة الفضاء اس تخدام الأسلحة يف الفضاء اخلاريج يف فراغ قانوين. فهو مقيد ابلقانون القامئ، ول س امي  ول حيدث

 وميثاق الأمم املتحدة، وقواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمك وسائل وأأساليب القتال. 36اخلاريج،

 

وانطباق القانون ادلويل الإنساين يف الفضاء اخلاريج تؤكده املادة الثالثة من معاهدة الفضاء اخلاريج اليت تنص عىل أأن 

ا من القانون ادلويل. وابلإضافة القانون  ادلويل ينطبق عىل اس تخدام الفضاء اخلاريج؛ والقانون ادلويل الإنساين يشلك جزءا

ىل أأن اإىل ذكل، أأشارت حممكة العدل ادل مبادئ وقواعد القانون ادلويل الإنساين الراخسة املنطبقة يف الزناعات املسلحة ولية اإ

، ما اكن مهنا يف املايض، وما هو يف احلارض، وما س يكون يف أأنواع الأسلحة واكفةأأشاكل احلرب  اكفةتنطبق "عىل 

الأول املؤرخ الإضايف والربوتوكول  1949بع لعام تنطبق اتفاقيات جنيف الأر وفامي يتعلق ابلقانون التعاهدي،  37املس تقبل".

احلرب املعلنة أأو أأي "مجيع حالت  امللحق ابتفاقيات جنيف )الربوتوكول الإضايف الأول( عىل 1977يونيو  حزيران/ 8

( من الربوتوكول 3) 49وتبني املادة  38اشتباك مسلح أ خر ينشب بني طرفني أأو أأكرث من الأطراف السامية املتعاقدة".

ىل أأن تنطبق عىل مجيع أأنواع احلروب اليت قد تؤثر الإضايف الأول أأن قواعد الربوتوكول بشأأن سري الأعامل العدائية  هتدف اإ

 عىل املدنيني عىل الأرض. وهذا يشمل الأعامل العدائية يف الفضاء اخلاريج.

 

طار نزاع مسلح، مبا يف ذكل تكل اليت حتدث يف  وينطبق القانون ادلويل الإنساين عىل أأي معليات عسكرية منفذة يف اإ

طار ميثاق الأمم املتحدة )الفضاء اخلاريج، بغض النظر  ذا اكن اس تخدام القوة مرشوعاا أأم ل يف اإ قانون مسوغات عام اإ
؛ ول يشجع عىل عسكرة اخلاريجوالقانون ادلويل الإنساين ل يضفي أأي رشعية عىل اس تخدام القوة يف الفضاء احلرب(. 

احلفاظ عىل مقدار من الإنسانية يف خضم الزناع الفضاء اخلاريج أأو تسليحه. والهدف الوحيد للقانون ادلويل الإنساين هو 

 املسلح، ول س امي حامية املدنيني.
 

الأرض، أأو يف مدار أأجسام حتمل أأسلحة نووية أأو غريها من أأسلحة ادلمار الشامل  وضعضاء اخلاريج وحتظر معاهدة الف

نشاء تثبيت  ا اإ هذه الأسلحة عىل الأجرام الساموية، أأو وضع هذه الأسلحة يف الفضاء اخلاريج بأأي طريقة. وحتظر أأيضا

جراء مناوراتعسكرية أأو منشأ ت أأو حتصيناتقواعد  ؛ عسكرية عىل الأجرام الساموية ، أأو اختبار أأسلحة من أأي نوع، أأو اإ

ا للأغراض السلمية. و  ا أأن تس تخدم الأجرام الساموية حرصا بشلك من انحيته، حيظر القانون ادلويل الإنساين وتشرتط أأيضا

احلظر عىل اجملالت  اخاص الأسلحة العشوائية بطبيعهتا فضالا عن عدد من الأنواع احملددة من الأسلحة. ول يقترص هذ

 الأرضية.

 

ىل أأسلحة ليست حمظورة، يتعني عىل الطرف املقاتل احرتام قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمك  وحىت عند اللجوء اإ

مبدأأ المتيزي، واحلظر املفروض عىل الهجامت العشوائية وغري املتناس بة، والالزتام ابختاذ  وهذه تشملسري الأعامل العدائية. 

املدنيني عند الهجوم ومن أ اثر الهجوم. ابلإضافة اإىل ذكل، حيظر همامجة الأعيان اليت ل غىن عهنا لبقاء الساكن  الاحتياطات

أأشاكل حامية حمددة، مثل تكل الأخرية، عىل طائفة واسعة من أأو تدمريها أأو نقلها أأو تعطيلها. وبيامن تنطبق عىل قيد احلياة 

طار ، تنطبق القواعد الالعمليات العسكرية يت توفر حامية عامة للأعيان املدنية يف أأغلب الأحوال فامي يتعلق ابلهجامت. ويف اإ

                                                 
 .1967الساموية الأخرى لعام معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات ادلول يف ميدان اس تكشاف واس تخدام الفضاء اخلاريج، مبا يف ذكل القمر والأجرام  36
 .36، الفقرة 1996متوز/يوليو  8فتوى، ، مرشوعية الهتديد ابلأسلحة النووية أأو اس تخداهماحممكة العدل ادلولية،  37
 .1949املشرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع لعام  2( من الربوتوكول الإضايف الأول؛ واملادة 3) 1املادة  38
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ن العملية احلركية  ا. ومع  عني موجودة يف الفضاءضد القانون ادلويل الإنساين، فاإ ذكل، ميكن من شأأهنا أأن تشلك جهوما

تلحق هبا أأرضار مادية، بس بل مهنا عىل سبيل  أأن)تعطيلها عن أأداء هماهما( دون كذكل تعطيل العني املوجودة يف الفضاء 

. وترى اللجنة ادلولية أأن العمليات غري احلركية من هذه أأو اللزير أأو الهجوم الس يرباين املثال أأسلحة الطاقة املوهجة و/

طار القانون ادلويل الإنساين. ا يف اإ  القبيل تشلك جهوما

 

ل أأن وحيظر القانون ادلويل الإنساين اس هتداف الأعيان امل ا دنية يف الفضاء اخلاريج. اإ القوات املسلحة قد تس تخدم أأيضا

م. وقد تصبح أأهدافاا االسواتل املدنية أأو بعض من امحلولت اليت تس تضيفها، وهذا يعين أأهنا ذات طبيعة مزدوجة الاس تخد

( من 2) 52الوارد يف املادة يف أأن يكون اس تخداهما للأغراض العسكرية عىل حنو تس تويف مبوجبه التعر عسكرية، برشط 

ع أأن يف حاةل الهجوم عىل السواتل املزدوجة الاس تخدام أأو محولهتا، فاإن الأرضار العرضية املتوقالربوتوكول الإضايف الأول. و

ال اثر الثانوية جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار عند تقيمي  تلحق ابملدنيني والأعيان املدنية سواء بشلك مبارش أأو من خالل

طار مبدأأي التناسب والاحتياطات. مرشو ا التبعات عية الهجوم يف اإ ابلإضافة اإىل ذكل، جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار أأيضا

أأو تعطيل الاس تخدام املدين للساتل أأو امحلوةل املس هتدفني. وكام ذكر أأعاله، فاإن تعطيل اليت تلحق ابملدنيني نتيجة لإهناء 

ىل ذا اكنت تقدم ادلمع   تعطيل قطاعات كبرية من اجملمتعات املعارصة، خاصةا الوظائف املدنية للسواتل ميكن أأن يؤدي اإ اإ

 ذات الأمهية احلساسة للسالمة واخلدمات املدنية الأساس ية عىل الأرض.للأنشطة املدنية 

 

الفضائية. . وميكن أأن ينتج احلطام عن عدد من الأنشطة يه اخلطر اذلي يشلكه احلطام الفضايئمثة مسأأةل أأخرى مثرية للقلق 

حداث  حطام أأكرث بكثري مما حتدثه سائر الأنشطة الفضائية. فالهجوم احلريك عىل أأحد السواتل، عىل سبيل املثال، هيدد ابإ

ىل الرس وقد يواصل احلطام الانتقال يف املد عة اليت ينتقل هبا، هيدد احلطام ارات اليت أأنتج فهيا لعقود أأو أأكرث. وابلنظر اإ

حلاق الرضر ابلسواتل عند اختيار وسائل الأخرى اليت تدمع الأنشطة واخلدمات املدنية. وجيب أأن يوضع هذا الاعتبار  ابإ

 وأأساليب القتال يف الفضاء اخلاريج وقد حيد من هذا الاختيار.

 

زاء ارتفاع اللكفة البرشية احملمتةل لس تخدام الأسلحة يف الفضاء اخلاريج. ويه تويص  بأأن وتشعر اللجنة ادلولية ابلقلق اإ

 تقر العمليات املتعددة الأطراف املقبةل مبا ييل:

 التبعات الإنسانية اخلطرية احملمتةل عىل املدنيني املوجودين عىل الأرض نتيجة لس تخدام الأسلحة يف الفضاء اخلاريج -

ليب القتال، امحلاية اليت توفرها قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت تقيد اختيار الأطراف املتحاربة لوسائل وأأسا -

 39مبا يف ذكل يف الفضاء اخلاريج.

 

ا. وقد وكام هو احلال مع تطوير أأي وسائل وأأساليب جديدة للقتال،  ا حمتياا بل خيارا ن تسليح الفضاء اخلاريج ليس أأمرا فاإ

ادلويل ل يعين انطباق القانون تقرر ادلول وضع حدود يف هذا الصدد جملموعة من الأس باب، مهنا الأس باب الإنسانية. و

ضافية حلظر أأو تقييد أأنشطة عسكرية أأو أأسلحة معينة يف الفضاء اخلاريج،  الإنساين منع ادلول من التفاق عىل قواعد اإ

                                                 
ا: ورقة العمل 39  املقدمة اإىل فريق اخلرباء احلكوميني املعين ابلتدابري العملية الإضافية ملنع س باق التسلح يف الفضاء اخلاريج املعنونة: انظر أأيضا

 ICRC, “Humanitarian consequences and constraints under international humanitarian law (IHL) related to the potential use of 

weapons in outer space”, 2019; 

 PAROS/2019/WP.1-https://undocs.org/GE.متاحة عرب الرابط التايل: 

https://undocs.org/GE-PAROS/2019/WP.1
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وقد تقرر ادلول أأنه قد يكون هناك ما يربر فرض مزيد من احلظر أأو القيود للحد كام فعلت يف معاهدة الفضاء اخلاريج. 

 اليت قد تنتج عن اس تخدام الأسلحة يف الفضاء اخلاريج.من خماطر الأرضار املدنية اخلطرية 

 

أأمام الاس تعراضات القانونية للأسلحة تشلكها بعض التكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب التحدايت اليت  .ه

 اجلديدة

 

اذلاتية  كام ُذكر أأعاله، فاإن تطوير واس تخدام التكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب، مثل منظومات الأسلحة

، ل حيدث يف فراغ قانوين. وكام هو احلال مع مجيع منظومات الأسلحة، جيب أأن التشغيل أأو قدرات احلرب الس يربانية

أأما املسؤولية يكون من املمكن اس تخداهما وفقاا للقانون ادلويل الإنساين، ول س امي قواعده املتعلقة بسري الأعامل العدائية. 

ق لك دوةل تقوم بتطوير هذه التكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب واقتناهئا واس تخداهما. عن ضامن هذا فتقع عىل عات

من الربوتوكول  36عند صياغة املادة ، فاإن الاس تعراضات القانونية ابلغة الأمهية ال ن كام اكنت كذكل ويف هذا الصدد

نرشت اللجنة ادلولية يف وملساعدة ادلول عىل تنفيذ هذا الالزتام، التسلح يف احلرب الباردة. الإضايف الأول أأثناء س باق 

من الربوتوكول  36سلحة ووسائل وأأساليب احلرب اجلديدة: تدابري لتنفيذ املادة "دليل الاس تعراض القانوين للأ  2006عام 
دايت الاس تعراضات حتوتعاجل مسائل جديدة بشأأن ادلليل . والأجزاء التالية مأأخوذة من "1977الإضايف الأول لعام 

 القانونية اليت تشلكها التكنولوجيات اجلديدة املس تخدمة يف احلرب.

 

ذا اكن اس تخدام سالح جديد أأو  بأأن حتددولك دوةل طرف يف الربوتوكول الإضايف الأول ملزمة  اتباع أأسلوب أأو ما اإ

ا أأو اعامتدها حمظور يف القانون ادلويل، يف تقوم بدراس هتا أأو تطويرها أأو اقتناهئ وس يةل جديدة من وسائل وأأساليب احلرب

ا من الالزتام وترى اللجنة ادلولية  40.بعض الظروف أأو لكها جراء اس تعراض قانوين للأسلحة اجلديدة ينبع أأيضا أأن رشط اإ

طار املادة  القانونية، وجبانب هذه الاشرتاطات  41.املشرتكة بني اتفاقيات جنيف 1بكفاةل احرتام القانون ادلويل الإنساين يف اإ

ا يف تقيمي مرشوعية الأسلحة اجلديدة. وتعد الاس تعراضات القانونية من الإجراءات البالغة  فاإن مجيع ادلول لها مصلحة أأيضا

وقد تساعد ضامن أأن تمتكن القوات املسلحة التابعة دلوةل معينة من مبارشة الأعامل العدائية وفقاا للزتاماهتا ادلولية. الأمهية ل

ا يف  ا.م أأيضا ا أأو حمظورا  نع التبعات امللكفة لعامتد ورشاء سالح من احملمتل أأن يكون اس تخدامه مقيدا

 

يف ذكل النظم املادية )الأهجزة( والنظم الرمقية وينبغي أأن ختضع منظومات الأسلحة من مجيع الأنواع لس تعراض قانوين، مبا 

املصممة ليك تس تخدم أأو يتوقع أأن تس تخدم يف سري الأعامل )الربجميات(. وميتد هذا الأمر ليشمل قدرات احلرب الس يربانية 

ا من منظومات الأسلحة )"وسائل" احلرب( . العدائية ا مكوانت الربجميات اليت تشلك جزءا ة اليت أأو الطريقوتشمل أأيضا

ستُس تخدم هبا املنظومة )"أأساليب" احلرب( مثل الربجميات اليت تتحمك يف املنظومة املادية أأو تدمع معليات اختاذ القرار 

                                                 
آليات لالس تعراض القانوين يف عام  40  الإضايف الأول بثالث س نوات.، أأي قبل اعامتد الربوتوكول 1974وضعت السويد والولايت املتحدة، عىل سبيل املثال، لأول مرة أ
ا وهجة نظر بعض ادلول. انظر: أأسرتاليا، "معلية الاس تعراض الأسرتالية للامدة  41 طراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية "، ورقة معل 36هذه أأيضا مقدمة اإىل فريق اخلرباء احلكوميني للأ

 ، متاحة عرب الرابط التايل:3، الفقرة 2018، لرضر أأو ضارة لها تأأثريات عشوائيةحظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ا

https://unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/46CA9DABE945FDF9C12582FE00380420/$file/2018_GGE+LAWS_Au

gust_Working+paper_Australia.pdf;  

آليات اس تعراض الأسلحة"، ورقة معل مقدمة اإىل فريق اخلرباء احلكوميني،   .17، الفقرة 2017هولندا وسويرسا، "أ

https://unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/46CA9DABE945FDF9C12582FE00380420/$file/2018_GGE+LAWS_August_Working+paper_Australia.pdf
https://unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/46CA9DABE945FDF9C12582FE00380420/$file/2018_GGE+LAWS_August_Working+paper_Australia.pdf
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وملا اكن السالم ل ميكن تقيميه مبعزل عن الطريقة اليت يس تخدم هبا، فاإن الاس تخدام املتعلقة ابس تخدام تكل املنظومة. 

 ب أأن يوضع يف الاعتبار يف الاس تعراض القانوين.العادي أأو املتوقع للسالح جي

 

ة ابختيار وهمامجة الأهداف )السامت احملددة لوظائف احلساسة املتعلقلأأما الأسلحة اليت تتضمن عنارص برجميات تسمح 

قائد، بأأن تُفعل عن طريق البيئة اليت تعمل فهيا منظومة الأسلحة وليس عن طريق ملنظومات الأسلحة اذلاتية التشغيل( 

ماكنية اس تخدام السالح وفقاا لقواعد القانون ادلويل الإنساين.  وجيب أأن يقتنع القامئ ابلس تعراض فتجعل من الصعب تقيمي اإ

أأن التصممي املقرتح للسالح وأأسلوب اس تخدامه لن مينع القائد من ممارسة التقدير اذلي يقتضيه القانون ادلويل الإنساين. 

ذا مل يقتنع القامئ  ابلس تعراض بذكل، فيجب عليه أأل يسمح ابس تخدام السالح؛ بل يتعني عليه فرض قيود عىل أأما اإ

 اس تخدام السالح لضامن قدرة القائد عىل الامتثال للقانون ادلويل الإنساين.

 

زايدة تعقيد منظومات مع اختبارها صعوبة مزتايدة، وقد يتكسب التنبؤ ابل اثر املرتتبة عىل منظومات الأسلحة من خالل 

ماكنية التنبؤ هبا، مثل  منظومات الأسلحة الأسلحة أأو حصولها عىل قدر أأكرب من احلرية يف الترصف يف هماهما، وابلتايل تقل اإ

كن حمأاكة عدم القدرة عىل التنبؤ يف أأداء املنظومة ول تفاعل النظام مع البيئة اليت تتسم ول مياليت تدمج التعمل ال يل. 

كيفية وصول منظومة نامية، قبل اس تخداهما. ويتفامق هذا التحدي، يف بعض احلالت، بسبب عدم قدرة القائدة عىل فهم ابدلي 

، ما جيعل من اإىل خمرجاهتا من خالل مدخالت معينة -ول س امي التعمل ال يل -السالح اليت تس تخدم اذلاكء الاصطناعي

ن مل يكن من املس تحيل( ال   ابلتبعات املرتتبة عىل اس تخداهما.تنبؤ الصعب )اإ

 

فاإن ادلول اليت تقوم بتطوير أأو رشاء تكنولوجيات الأسلحة اجلديدة املس تخدمة وليك تكون الاس تعراضات القانونية فعاةل، 

جراء، تدرس التعقيدات املذكورة. وابلتايليف احلرب علهيا أأن  الاس تعراضات القانونية للأسلحة  قد يكون من الرضوري اإ

، وعىل فرتات يف مرحةل أأبكر من تطوير الأسلحة، اليت تعمتد عىل هذه التكنولوجيات اجلديدة، ووسائل وأأساليب القتال

وتس تلزم السامت الفريدة أأثناء مرحةل التطوير. أأغلب الأسلحة التقليدية وقد تكون هناك رضورة لتكرارها ب أأقرص، مقارنةا 

معايري جديدة من التجريب والتحقق. وينبغي لدلول هبا من معليات الاس تعراض القانوين  يرتبطوجيا اجلديدة وما للتكنول

ا أأن تتبادل املعلومات  آليات الاس تعراض القانوين و، ابلقدر املمكن، بشأأن النتاجئ املوضوعية أأيضا لس تعراضاهتا بشأأن أ

حىت ل تواجه دول أأخرى املشالكت  -يكون توافق السالح مع القانون ادلويل الإنساين حمل شكعندما  القانونية، خاصةا 

ذا اكن اس تخدام  الاس تنتاجاتاس تعراض نفسها وحىت يتس ىن لها الاس تفادة من  لهيا ادلول بشأأن ما اإ اليت خلصت اإ

ا مبوجب القانون ادلويل الإنساين. وعندما تت  ا أأو مقيدا جراء  بادل ادلول املعلوماتالسالح املعين حمظورا بشأأن اإ

يدة وأأن س تعراضات القانونية للتكنولوجيات اجلديدة، فاإن هذا ميكن أأن يساعد عىل بناء اخلرباء وحتديد املامرسات اجل الا

آلياهتا اخلاصة.  يساعد كذكل ادلول اليت ترغب يف تصممي أأو تعزيز أ

 

 الطويةل بشلك مزتايد: مسائل خمتارة احتياجات الساكن املدنيني يف الزناعاتاثلثاا: 
 

اية من الأرضار تتسم احتياجات الساكن املدنيني املترضرين من الزناع املسلح بأأهنا متعددة الأوجه ومعقدة. فهيي متتد من امحل

الأطفال وادلمع حتياجات الأساس ية مثل الطعام واملياه والرعاية الطبية وتعلمي املبارشة ومن أ اثر الأعامل العدائية اإىل الا
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ىل أأخبار الأحباء احملتجزين. وقد حيتاالنفيس والاجامتعي ومعرفة مصري أأفراد العائةل املفقودين و ا  جالاس امتع اإ املدنيون أأيضا

 اإىل حامية من اجلرامئ، مبا يف ذكل العنف اجلنيس.

 

ىل ثالثة  ولضامن حامية الأشخاص ، حامية فعاةل، واحلد من معاانهتم، يستند العمل اإ مس توايت مرتابطة عىل الأقل. أأولا

يتعلق كثري مهنا حبامية احلقوق تتحمل الأطراف يف الزناعات املسلحة املسؤولية عن تنفيذ الزتاماهتا القانونية ادلولية، واليت 

فون احتياجاهتم. مع . اثنياا، الأفراد واجملمتعات احمللية والكء محلايهتم اخلاصة ويعر املدنينيالأساس ية وتلبية احتياجات الساكن 

توافر القدر الاكيف من املعلومات وادلمع، قد جيدون وسائل للتغلب عىل الصعوابت النامجة عن الزناع املسلح. وجيب أأل 

تعرقل هجودمه الرامية اإىل حامية أأنفسهم. اثلثاا، جيب تصممي العمل الإنساين حبيث يكون يف مصميه الناس واحتياجاهتم وأأوجه 

أأن ما دلهيم من معرفة ابلس ياق جيب أأن تُدمج يف تصممي وتنفيذ وهذا يعين  42ددة اليت يعانون مهنا.الاس تضعاف احمل

 أأس ئلهتم وشواغلهم بشأأن العمل الإنساين عىل محمل اجلد.الاس تجابة الإنسانية وأأن تؤخذ 

 

تنشأأ العديد و  43احملليني وأأوجه اس تضعافهم.املمتدة للكثري من الزناعات املسلحة اليوم عىل احتياجات الساكن وتؤثر الطبيعة 

ل أأهنا قد  وترتامك وتتفامق مبرور الوقت. فعىل سبيل املثال، تؤدي  تتغريمن الاحتياجات الإنسانية يف وقت مبكر من الزناع، اإ

ىل تدمري عنارص البنية الأساس ية الرضورية، مثل املدارس واملستشفيات أأو تؤد ىل تدهورها بشلك الزناعات املمتدة اإ ي اإ

ىل احلد اذلي تصبح معه عدمية الفائدة. وعندما تبقى الزناعات بدون حل،  فاإن الأشخاص النازحني، يف أأغلب خطري اإ

ماكنية العودة الطوعية ىل منازهلم. وعندما تهنار خدمات ونظم ادلمع، تظهر الأحوال، حيرمون فعلياا من اإ ، يف أأمان وبكرامة، اإ

ىل تأأجيج التوترات بدلا من  وهذه العقبات، خاصةا لأشخاص ذوي الإعاقة. عقبات جديدة أأمام ا ذا طال أأمدها، تؤدي اإ اإ

 تبديدها.

 

ا من بداية الزناع  وتنطبق قواعد القانون ادلويل الإنساين الأساس ية بشأأن حامية الساكن املدنيني يف الزناع املسلح اعتبارا

ترصفات وحتظر قواعده ويل الإنساين بغض النظر عن طول أأمد الزناع؛ حىت هنايته عىل أأقل تقدير. وينطبق القانون ادل

معينة يف مجيع الأحوال وهتدف اإىل ختفيف التبعات البرشية للحرب أأيامن نشأأت. ويقدم هذا الفصل وهجة نظر اللجنة ادلولية 

( النازحني 1) -املس تمكل من خالل فروع القانون الأخرى -وسائل اليت يوفر من خاللها القانون ادلويل الإنساينبشأأن ال

ماكنية حصول الأطفال عىل3( والأشخاص ذوي الإعاقة؛ )2)داخلياا؛   .التعلمي ( واإ

 

 

 

 

 

 

                                                 
 متاح عرب الرابط التايل: ،2018ية، املعايري املهنية لأنشطة امحلاية، اللجنة ادلول  انظر 42

rights-human-and-humanitarian-out-carried-work-protection-standards-professional-https://www.icrc.org/ar/publication/0999 
 تايل:، متاح عرب الرابط ال 2016، الزناعات املمتدة والعمل الإنساين: من واقع التجارب احلديثة للجنة ادلولية للصليب الأمحرانظر اللجنة ادلولية،  43

https://www.icrc.org/ar/publication/4265-protracted-conflict-and-humanitarian-action-some-recent-icrc-experiences  

 

https://www.icrc.org/ar/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/ar/publication/4265-protracted-conflict-and-humanitarian-action-some-recent-icrc-experiences
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 النازحون داخلياا .1

 

 وهو أأكرب رمق -مليون خشص من النازحني داخل بالدمه بفعل الزناع املسلح والعنف 41.3، اكن هناك 2018يف هناية عام 

ىل التنقل عدة مرات، لأس باب مهنا الزناع 44يسجل عىل الإطالق. املمتدة.  اتونزح الكثريون لفرتات طويةل أأو اضطروا اإ

أأو يدخلون يف عداد وقد يتفرقون عن أأرسمه املدنيني اس تضعافاا. والنازحون داخلياا، يف الزناعات املسلحة، من بني أأكرث 

ىل العيش يف املناطق احلرضية بشلك غري مس بوق، ومع عيشة غري مس تقرة. املفقودين ويعيشون  ن انتقال ساكن العامل اإ فاإ

ا ماكانا للجوء.  ن اكنت ساحات للقتال، فقد تصبح أأيضا ىل املدن أأو بيهنا أأو داخلها. واملدن واإ وخلصت الناس يزنحون اإ

اهتدراسة أأجر  ىل أأن  -احلرضي يف املدن أأثناء احلربعن تعزيز الاس تجابة الإنسانية للزنوح  -ا اللجنة ادلولية مؤخرا اإ

وقد تتعرض البنية الأساس ية املدنية البالغة الأمهية  45الأشخاص اذلين فروا قد ل يزالون معرضني للخطر أأثناء الزنوح.

ىل تعطيل اخلدمات، وزايدة الأرضار اليت تلحق ابلظروف املعيش ية للساكن، ل لأرضار أأو التدمري بفعل الزناع، ما يؤدي اإ

يت تنجو من الأعامل العدائية، رمبا التسبب يف حالت نزوح جديدة. وعندما يلمتس النازحون داخلياا الأمن يف املدن الو 

وعدم كفاية الفرص املتاحة للحصول عىل القدر فاإهنم يواهجون يف أأغلب الأحوال مشالكت بسبب عدم وجود واثئق رمسية 

 الأسايس من اخلدمات والساكن والوظائف.

 

وميكن أأن يسهم حتسني احرتام ويف الزناعات املسلحة، حيمي القانون ادلويل الإنساين النازحني داخلياا بوصفهم من املدنيني. 

ويس تمكل قانون حقوق الإنسان امحلاية اليت  46القانون ادلويل الإنساين يف احلد من نطاق الزنوح فضالا عن حامية النازحني.

ين، غري أأن العالقة ادلقيقة بني فرعي القانون ختضع ملزيد من التوضيح والتطوير. وملا اكن الزنوح يوفرها القانون ادلويل الإنسا

ا لعدد كبري للغاية من الناس ا أأساس ياا من الزتام اللجنة يظل واقعا ، يلزم زايدة الرتكزي عىل الوقاية وامحلاية. وهذا يشلك جزءا

تأأثري عىل سلوك . ويف هذا الصدد، من الرضوري مواصةل العمل عىل ال ادلولية بوضع الناس واحتياجاهتم يف مصمي معلها

. الأطراف يف الزناع وتغيريه، من أأجل ضامن زايدة احرتام القانون ادلويل الإنساين وسائر القواعد اليت حتمل النازحني داخلياا

ىل مزيد من التأأمل  47.وتعزيز حامية النازحني داخلياا من املواضيع اليت حتتاج اإ

 

اا  الطابع املدين خملاميت النازحني داخلي
 

ولكن ينبغي أأل تكون احلل الافرتايض للزنوح. فاخملاميت قد تكون اخملاميت رضورية بوصفها من الإجراءات الاس تثنائية 

ل أأهنا عىل املدى الطويل ميكن أأن متنع الساكن من اس ت توفري املساعدات الطارئة.  تيرسعىل املدى القصري ميكن أأن  ئناف اإ

                                                 
44 Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2019, pp. v and 48. 

 متاح عرب الرابط التايل:، 2018النازحون يف املدن: جتربة الزنوح ادلاخيل يف املناطق احلرضية خارج اخملي امت والاس تجابة هل، انظر اللجنة ادلولية،  45

 

outside-displacement-internal-urban-responding-and-experiencing-cities-displaced-https://www.icrc.org/ar/publication/4344 
46 ICRC, Displacement In Times Of Armed Conflict: How International Humanitarian Law Protects In War, And Why It 

Matters, 2019;  

هذه ادلراسة حبث اس تكشايف ل يعكس ابلرضورة ال راء املؤسس ية للجنة ادلولية،  .splacementdi-https://www.icrc.org/en/document/ihl متاح عرب الرابط التايل: 

سهامه فامي يتعلق ابلزنوح.  ويعاجل دور احرتام القانون ادلويل الإنساين واإ
 التايل:، متاح عرب الرابط 2016ترمجة اتفاقية مكبال اإىل تطبيق معيل، انظر عىل سبيل املثال، اللجنة ادلولية،  47

practice-convention-kampala-translating-https://www.icrc.org/ar/publication/4287 

 .31IC/11/5.1.1 ،2011اللجنة ادلولية، "تعزيز امحلاية القانونية لضحااي الزناعات املسلحة"، 

https://www.icrc.org/ar/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/en/document/ihl-displacement
https://www.icrc.org/ar/publication/4287-translating-kampala-convention-practice
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آليات التعايش التقليدية. ، يف بعض الزناعات املسلحة، تترسب وابلإضافة اإىل ذكل حياهتم العادية وميكن أأن تقوض أ

ىل اخملاميت أأو تس تقر فهيا، مما يؤثر عىل حامية املدنيني. وقد أأدى وجودها يف بعض  من غري ادلولامجلاعات املسلحة  اإ

ىل خصوهمم بشن جهامت عىل اخملمي أأو اإىل جتنيد الأطفال والعنف اجلنيس من قبل أأفراد هذه امجلاعات، ول قيام  احلالت اإ

 للمخاميت. -والإنساين -ومن الأمهية مباكن حامية املدنيني والطابع املدينس امي ضد النساء والفتيات. 

 

ىل كفاةل الطابع املدين للمخاميت جيب أأن تتفق  ل أأن التدابري الرامية اإ مع القانون املنطبق. فعىل سبيل املثال، من أأجل منع اإ

تحديد هؤلء الأفراد وفصلهم عند ميكن للسلطات اس تحداث معليات حفص ل امجلاعات املسلحة من دخول اخملاميت، 

ىل دخول الأشخاص يف عداد املفقودين.  ىل تفرق الأرس واإ والأشخاص اذلين الاقتضاء. غري أأن هذا الفحص قد يؤدي اإ

وقد بينت فيوضعون يف أأغلب الأحوال قيد الاحتجاز،  -الرجال والفتيان عادةا  -يُصنفون عىل أأهنم يشلكون هتديدات أأمنية

اخملاميت وخارهجا، مما يؤدي يف وميكن أأن تُقيد احلركة داخل الإجراء ل يمت يف مجيع الأحوال وفقاا للقانون.  التجربة أأن هذا

ىل تضييق فرص النازحني داخلياا يف احلصول عىل س بل العيش واخلدمات الأساس ية.  وميكن أأن ترىق أأغلب الأحوال اإ

ال يف صورة معليات الفحص أأو عىل الأشخاص اذلين يعيشون القيود املفروضة عىل احلركة، اليت تفرض عىل سبيل املث

ذا اكن تقييد احلركة يف اخملاميت،  ا يف بعض احلالت اإىل حد احلرمان من احلرية. وليك حندد ما اإ يرىق اإىل حد احلرمان أأيضا

مس توى أأو شدة القيود من احلرية، فاإن ذكل يتوقف عىل احلاةل الفعلية؛ ويف هناية املطاف، يمكن الفرق بني احلالتني يف 

 احملددة املفروضة.

 

وحامية الطابع املدين والإنساين للمخاميت أأمر أأسايس محلاية النازحني داخلياا. وميكن أأن يسهم القانون ادلويل الإنساين يف 

طار هذا الفرع من القانون، تُصنف اخملاميت عىل أأهنا أأعيان مدنية و  اية من تس تحق المتتع ابمحلحتقيق هذا الهدف. ففي اإ

ذا أأصبحت يه أأو أأجزاء مهنا أأهدافاا عسكريةالهجامت املبارشة ل اإ وملا اكن وطوال الوقت اذلي تمتتع فيه هبذه الصفة.  ، اإ

ميكن أأن يتعرضوا للهجوم املبارش، فاإن املقاتلون واحملاربون واملدنيون اذلين يشاركون مشاركة مبارشة يف الأعامل العدائية 

ا عىل اخملاميت وساكهنا. ومن أأجل احلفاظ عىل الطابع املدين  ابخملاميت أأو داخلهاوجودمه يف املنطقة احمليطة  يشلك خطرا

ة يف املدنيني اذلين يشاركون مشاركة مبارش  وكذكلمن الرضوري من مث متيزي املقاتلني واحملاربني عن املدنيني، للمخاميت، 

لأغراض عسكرية بطريقة من  س تخدم اخملاميت أأو أأجزاء مهناعدائية معن ل يشاركون فهيا. ولكن، حىت عندما تُ الأعامل ال

طراف الزناع احرتام مجيع القواعد املتعلقة بسري الأعامل العدائية، مبا يف شأأهنا أأن جتعل مهنا أأهدافاا عسكرية، يتعني عىل أأ 

والأمه من ذكل، أأن الأطراف يتعني علهيا اختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة ياطات. ب والاحت ذكل مبادئ المتيزي والتناس

، ول س امي بأأن تتجنب، ابلقدر املس تطاع، وضع الأهداف العسكرية محلاية اخملاميت اخلاضعة لس يطرهتا من أ اثر الهجوم

 داخل اخملاميت أأو يف املنطقة احمليطة هبا.

 

ملعاجلة الإشاكليات اليت تنشأأ يف احلفاظ عىل الطابع نرشت اللجنة ادلولية ومفوضية الأمم املتحدة لشؤون الالجئني مذكرة 

ميدانية  املدين والإنساين للمخاميت وتوضيح كيف ميكن أأن تسهم الأطر القانونية يف حل هذه الإشاكليات وتوفري توجهيات

ن  عن قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت ويه توفر حملة عامة  48ساين وغريه من اجملالت.للجهات الفاعةل يف جمال العمل الإ

                                                 
 ؛ متاحة عرب الرابط التايل:2018، مذكرة: توجهيات تنفيذية بشأأن احلفاظ عىل الطابع املدين والإنساين للمواقع واملس توطناتمفوضية الأمم املتحدة لشؤون الالجئني اللجنة ادلولية،  48

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/aide-memoire-operational-guidance-maintaining-civilian-and-

humanitarian  

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/aide-memoire-operational-guidance-maintaining-civilian-and-humanitarian
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/aide-memoire-operational-guidance-maintaining-civilian-and-humanitarian
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ا حملة عامة  مبا يف ذكل اليت  -تدابري أأخرىال عن ميكن أأن تسهم يف احلفاظ عىل الطابع املدين للمخاميت؛ وتوفر املذكرة أأيضا

ىل فروع أأخرى من القانون  عىل الطابع الإنساين للمخاميت.اليت ميكن اختاذها للحفاظ  -تستند اإ

 

 احللول ادلامئة
 

عادة  -الزناعات املسلحة طويةل الأجل بشلك مزتايد وكذكل الزنوح. وتلزم حلول دامئة العودة الطوعية أأو الإدماج احمليل أأو اإ

ىل العودة ابعتبارها -التوطني يف جزء أ خر من البدل ن احلل الوحيد لإهناء الزنوح. وتنظر السلطات يف أأغلب الأحوال اإ ، واإ

عادة التوطن يف أأي ماكن أ خر يف البدل. وقد تكون العودة  اكن بعض النازحني داخلياا يفضلون البقاء والاندماج حملياا أأو اإ

ىل ادلاير  يه اخليار املفضل دلى عدد كبري من النازحني داخلياا. ولكن قد ل تكون من اخليارات املطروحة عندما يكون اإ

ذ يس تقرون تدرجيياا يف ماكن الزنوح. مس مترهناك نزاع مسلح  ؛ وقد يشعر النازحون، مبرور الوقت، بدافع أأقل للعودة اإ

ويف حاةل عدم تشجيع اخليارات الطوعية وال منة والكرمية للحلول ادلامئة، فاإن حمنة النازحني داخلياا قد تتفامق. فعىل سبيل 

ىل أأماكن خطرية من الاس تضعاف بوجه خاص وقد يواهجون عاين النازحون داخلياا اذلين جيربون عاملثال، قد ي ىل العودة اإ

أأما من يعودون قبل الأوان أأو ل تُدمع هجودمه لالندماج حملياا، فقد جيدون أأنفسهم بال فرصة هتديدات حلقوقهم الأساس ية. 

 اليت تس تقبلهم. أأو تنبذمه اجملمتعات احملليةس توى املناسب من الإساكن والتعلمي والتوظيف للحصول عىل امل 

 

ويف حالت الزناع املسلح، ميكن أأن تسهم زايدة احرتام القانون ادلويل الإنساين يف التوصل حللول دامئة حملنة النازحني 

ذا اكن الزنوح انمجاا عن معليات والأمه من ذكل داخلياا.  طار القانون ادلويل الإنساين، اإ جالء أأنه يف اإ أأطراف يف نفذهتا اإ

ل فيجب أأل  -لتأأمني املدنيني املعنيني أأو لأس باب أأمنية ملحة -الزناع املسلح ابلقدر اذلي تس متر به الظروف اليت يس متر اإ

قامهتم املعتادة  49تربره. ما دامت الظروف اليت اقتضت والنازحون هلم حق العودة الطوعية يف أأمان اإىل دايرمه أأو أأماكن اإ

طار هذا الأمر 50نزوهحم قد انهتت. ىل تيسري العودة ويف اإ ، يقع عىل عاتق السلطات اخملتصة واجب اختاذ التدابري الرامية اإ

دماهجم عادة اإ ، عىل النحو املنصوص عليه يف بعض الصكوك القانونية ذات الصةل ابلنازحني الطوعية وال منة للنازحني واإ

أأو تقدمي املساعدة لتلبية الاحتياجات اع املسلح تطهري الألغام؛ داخلياا. وتشمل التدابري اليت ميكن أأن تتخذها أأطراف الزن 

عادة تأأهيل املدارس؛ أأو تيسري الزايرات من جانب النازحني لتقيمي الظروف يف ماكن عودهتم احملمتل.  الأساس ية؛ أأو اإ

 

عىل حلول دامئة خبالف احلق يف العودة.  بعض الصكوك القانونية، فاإن القانون ادلويل الإنساين ينص رصاحةا وعىل عكس 

ل أأن زايدة الاحرتام لبعض من قواعده ميكن أأن يسهم يف تيسري  ميكن أأن تساعد احللول ادلامئة. فعىل سبيل املثال، مجيع اإ

و تدمري البنية اليت حتمي الأعيان املدنية عىل احلد من تدهور أأ كفاةل احرتام القواعد واملبادئ املتعلقة بسري الأعامل العدائية 

من بني املعوقات املتفجرات من خملفات احلرب الأساس ية املدنية البالغة الأمهية اليت توفر خدمات ل غىن عهنا. وملا اكنت 

عادة  يف جزء أ خر من البدل، فاإن احرتام اتفاقيات الأسلحة ميكن أأن يساعد عىل حفظ  التوطنيالرئيس ية للعودة ال منة واإ

ا جس مياا عىل هتيئة الظروف الأأو  الزمة لتحقيق حل دامئ. ويف الواقع، ل تنفك املتفجرات من خملفات احلرب تشلك خطرا

                                                 
الإضايف امللحق ابتفاقيات جنيف )الربوتوكول الإضايف الثاين(؛  1977حزيران/يونيو  8( من الربوتوكول الثاين املؤرخ 1) 17( من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة 2) 49انظر املادة  49

لهيا فامي بعد امس دراسة القانون ادلويل الإنساين العريف(، القاهرة، بك )حمرران(، القانون ادلويل الإنساين العريف، -ماري هنكرتس ولويز ودوزوادل-وجون اجملدل الأول: القواعد )يشار اإ

 .400والتفسري، الصفحة  129(. القاعدة 75، القاعدة 2007
 .409الصفحة والتفسري،  132( من اتفاقية جنيف الرابعة؛ ودراسة القانون ادلويل الإنساين العريف، القاعدة 2) 49انظر املادة  50
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ىل تفامق الصعوابت أأمام من  ىل املنازل واحلصول عىل اخلدمات الأساس ية، وتؤدي اإ ماكنية الوصول اإ حياة الساكن، وتعرقل اإ

عادة بناء حياهتم  ا، ميكن أأن تؤدي كفاةل بعد فرتة طويةل من هناية الأعامحياولون اإ ل العدائية الفعلية أأو حىت الزناع. وأأخريا

رس الأفراد اذلين يبلغ عن دخوهلم يف عداد املفقودين بأأية معلومات دلهيا بشأأن مصريمه بزتويد أأ احرتام واجب أأطراف الزناع 

دماهجم حملياا. دماج النازحني داخلياا مبجرد عودهتم، أأو اإ عادة اإ ىل تيسري اإ  اإ

 

 مبادئ الأمم املتحدة التوجهيية بشأأن الترشد ادلاخيل تقرعىل ما تقدم ومبا يتجاوز نطاق القانون ادلويل الإنساين،  وبناءا 

حبق النازحني داخلياا يف العودة اإىل دايرمه  رصاحةا ا يف أأفريقيا ومساعدهتم اتفاقية الاحتاد الأفريقي محلاية املرشدين داخليا و 

طار قانون حقوق الإنسان، عادة التوطني يف جزء أ خر من البدل. ويف اإ ليه، أأو اإ  السابقة أأو الاندماج يف املاكن اذلي نزحوا اإ

قامة ا من الأمور الأساس يةوحرية التنقل  51.تس متد هذه احللول ادلامئة من احلق يف حرية التنقل والإ ليك يمتكن  يه أأيضا

والقيود النازحون داخلياا من الوصول اإىل س بل العيش والاس تفادة من التعلمي والرعاية الصحية، وحتقيق حل دامئ لزنوهحم. 

ىل تفرق أأفراد الأرس بعضهم عن بعض  ا اإ املفروضة عىل التنقل ل تستبعد هذه الإماكانت حفسب، بل ميكن أأن تؤدي أأيضا

احلق يف حرية التنقل والإقامة، رس. وعىل الرمغ من أأن القانون ادلويل الإنساين ل يتضمن ووضع عراقيل أأمام مل مشل الأ 

اتحة حرية التنقل  أأو تيسريها. فعىل سبيل املثال، فاإن الالزتام ابختاذ فاإن حتسني احرتام بعض قواعده ميكن أأن يسهم يف اإ

حداث أأرضار  السامح قد يس تلزم من أأطراف الزناع  صفوفهمعرضية اكفة الاحتياطات املس تطاعة محلاية املدنيني وجتنب اإ

ذا اكنت الأعامل العدائية تعرضهم للخطر. الءمه مهناجمعينة أأو اإ للمدنيني مبغادرة منطقة   52اإ

 

، بل وللأس باب املبينة يف هذا القسم، فاإن كفاةل حتسني احرتام القانون ادلويل الإنساين ل تساعد عىل منع الزنوح حفسب

اتحة حلول دامئة للنازحني داخلياا.  ىل زايدة فرص اإ ا اإ ىل الأساس ياتتؤدي أأيضا اا اإ أأي الامتثال  -وابلتايل، من املهم العودة دامئ

 ملنع الأس باب اجلذرية لقدر كبري من املعاانة النامجة عن الزنوح. -للقانون ادلويل الإنساين وسائر القواعد ذات الصةل

 

 لإعاقةحامية الأشخاص ذوي ا .2

 

حواجز جديدة واجز القامئة أأو وضع زايدة احليؤدي الزناع املسلح يف أأغلب الأحوال اإىل ابلنس بة للأشخاص ذوي الإعاقة، 

يف جمالت مهنا الغذاء واملياه واملأأوى وخدمات الرصف الصحي والرعاية الصحية  -بشأأن احلصول عىل اخلدمات وادلمع

عادة التأأهيل والنقل.  وقد تكون احلواجز اخلاصة ابلزناع مادية )مثل تدمري البنية الأساس ية املادية احليوية والتعلمي واإ

ىل معلومات ميسورة بشأأن الإغاثة الإنسانية املتاحة( أأو تتعلق  للحصول عىل اخلدمات( أأو تتعلق ابلتصال )مثل الافتقار اإ

شطة الإنسانية بسبب وهجة النظر املتحزية اليت منع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة يف الأن ابملواقف والاجتاهات )مثل 

ترى أأن الأشخاص ذوي الإعاقة ليس ابس تطاعهتم التعبري عن رغباهتم اخلاصة أأو الإسهام يف تصممي تدابري الاس تجابة 

عاقهتم بل وقد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أأشاكلا متعددة أأو متقاطعة من المتيزي ليس فقط عىل أأساس الإنسانية(.  ا اإ أأيضا

من حمدودية الوسائل ، قد تعاين النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب معايري السن أأو النوع الاجامتعي. فعىل سبيل املثال

 املالية، مما يؤدي اإىل زايدة احلواجز أأمام احلصول عىل اخلدمات وادلمع.

 

                                                 
 قد خيضع هذا احلق للتقييد وميكن الانتقاص منه يف أأوقات الطوارئ العامة. 51
 )أأ( بشأأن حامية الساكن املدنيني يف حاةل احلصار. 1انظر الفصل الثاين، القسم  52
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تخلفون رة اليت تدور رحاها ابلقرب مهنم وقد ي س متوقد ل يمتكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الفرار من العمليات العسكرية امل 

عن أأفراد الأرسة أأو غريمه من أأفراد ادلمع. ويتعرضون لقدر أأكرب من خماطر الهجامت وأأعامل العنف، مبا يف ذكل العنف 

عاقات جديدة أأثناء الزناعات املسلحة، لأس باب مهنا عىل سبيل املثال الإصاابت املر . اجلنيس ا اإ تبطة وقد يكتس بون أأيضا

 التجارب املؤملة.ابلزناع أأو 

 

ىل تفامق أأثر التب عات املبينة أأعاله للزناع املسلح عىل الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب ما وتؤدي الزناعات املسلحة املمتدة اإ

ا أأكرب من الاهامتم ابخلربات الفردية من  حتدثه من اهنيار واسع النطاق خلدمات ونظم ادلمع. وتس تلزم هذه الزناعات قدرا

ىل املدى القصري بل عىل املدى مبا ل يقترص عىل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عاملنظامت ادلولية وحتديد الأولوايت 

ا، مثل الاحتياجات املتعلقة ابلتعلمي.  دماج الأشخاص ذوي الإعاقة الطويل أأيضا ولكن من احلواجز الرئيس ية أأمام زايدة اإ

عن الإعاقة. ونتيجة يف تدابري الاس تجابة الإنسانية الافتقار اإىل مشاركهتم اجملدية يف تكل التدابري ونقص البياانت اجليدة 

ا عن الأنظار.كل، ذل  يظلون يف أأغلب الأحوال بعيدا

 

دماج الإعاقة يف أأنشطة امحلاية واملساعدة اليت تضطلع وقد الزتمت اللجنة ادلولية،  وفقاا لطموحات احلركة ادلولية، بتعزيز اإ

دماج منظورات الأشخاص ذوي الإعاقة يف تصممي اس تجابهتا الإنس انية هبا ويف صفوف موظفهيا. ويه تعمل صوب اإ

ىل وتنفيذها واس تعراضها ا اإ تعزيز قدر أأكرب من امحلاية املهنجية للأشخاص ذوي الإعاقة مبوجب . وتسعى اللجنة ادلولية أأيضا

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.الأطر القانونية ادلولية ذات الصةل، ول س امي القانون ادلويل الإنساين واتفاقية 

 

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالعالقة بني القانون ادلويل الإنساين وقانون حقوق الإنسان ول س امي اتفاقية 
 

اليت حتمي الأشخاص ذوي الإعاقة، ول القانون ادلويل الإنساين وقانون حقوق الإنسان  أأحاكم اس تحوذت العالقة بني

من التفاقية  11. وتعاجل املادة من الاهامتم يف الس نوات الأخريةس امي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عىل قدر كبري 

ا عىل ادلول الأطراف بكفاةل سالمة الأشخاص ذوي الإعاقة وحاميهتم وفقاا للقانون ادلويل  الزناعات املسلحة وتفرض الزتاما

 الإنساين وقانون حقوق الإنسان.

 

ا  خاصةا ومن املهم تفكيك هذا الالزتام اإىل عنارصه الأساس ية،  ا وتكرارا وأأن القانون ادلويل الإنساين قد تعرض للنقد مرارا

ا  اا ويغلب عليه الطابع الطيب للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يركز فقط عىل احلاةل عىل اعتبار أأنه يتبع هنجا قدمي

ا طبياا. ولهذا السبب،  اانا أأن القانون ادلويل الإنساين غري يرى البعض أأحيالفردية للشخص )أأي الإعاقة( اليت تس تلزم عالجا

اكٍف ملواهجة احلواجز اليت تعرتض طريق الأشخاص ذوي الإعاقة يف املسائل الأخرى ذات الصةل ابمحلاية واملساعدة. ويرى 

ليه اتفاقية حقوق الأ  عاقة اذلي تستند اإ شخاص النقاد أأن القانون ادلويل الإنساين يتعارض مع المنوذج الاجامتعي املعارص لالإ

، اذلي ميزي العالقة ابلتفاعل بني الإعاقات اليت يعاين مهنا الأشخاص )عىل سبيل املثال الإعاقات البدنية أأو ذوي الإعاقة

مجموعة متنوعة من احلواجز اليت تعرقل مشاركهتم الاكمةل والفعاةل يف اجملمتع النفس ية والاجامتعية أأو العقلية أأو احلس ية( و 

 53غريمه.عىل قدم املساواة مع 

                                                 
 ( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.2) 1انظر ادليباجة، الفقرة )هـ( واملادة  53
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قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وخرباهتم ومنظوراهتم احملددة يف الزناع املسلح مبا ومع ذكل، يعاجل القانون ادلويل الإنساين 

يف قواعد القانون  ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة رصاحةا وحىت يف احلالت اليت ل يرد فهيا يتجاوز اجملال الطيب البحت. 

أأو الأشخاص العاجزين عن القتال أأثناء الزناع ، فاإهنم يمتتعون حبامية عامة بوصفهم من املدنيني ادلويل الإنساين ذات الصةل

املسلح. وتتسم قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمي املدنيني أأو الأشخاص العاجزين عن القتال بقوة خاصة يف تكل 

عندما جيد الأشخاص أأنفسهم حتت س يطرة أأحد أأطراف الزناع، ول س امي الطرف املعادي يف الزناع. ول يقترص الظروف 

ا  قلمي خيضع لس يطرة أأحد أأطراف الزناع.هذا عىل حالت من قبيل الاحتجاز بل يشمل أأيضا  ظروف العيش يف اإ

 

طار القانون ادلويل الإنساين، يتعني عىل أأطراف الزناع معامةل مجيع املدنيني والأشخاص العاجزين عن القتال دون  ويف اإ

، اختاذ مجيع التدابري املس تطاعة لإزاةل ومنع أأي حواجز قد تعرتض . "متيزي جمحف" وقد يس تلزم هذا، بل ويس تلزم فعالا

املساواة  سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة يف احلصول عىل اخلدمات أأو امحلاية اليت يوفرها القانون ادلويل الإنساين عىل قدم

وعندما يفرس القانون ادلويل الإنساين حبيث يشمل هذه الالزتامات  54سائر املدنيني والأشخاص العاجزين عن القتال.مع 

نه  طار قانون حقوق الإنسان، ول س امي يتفق مع الزتامات تعزيز املساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الإجيابية، فاإ يف اإ

 الإعاقة.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 

 

الس ياق اذلي يُطبق فيه. فعىل سبيل املثال، يعين الالزتام حبامية املدنيني والأشخاص ويراعي القانون ادلويل الإنساين 

العاجزين عن القتال احرتام السالمة البدنية والعقلية للشخص فضالا عن كرامته املتأأصةل. واليوم، تفهم اللجنة ادلولية هذا 

مبراعاة احلاةل الفردية للشخص، مبا يف ذكل الإعاقة اليت يعاين مهنا، أأن أأطراف الزناع املسلح ملزمة  الالزتام عىل أأنه يعين

كيفية اختالف قدراته واحتياجاته بسبب الهيألك الاجامتعية والثقافية والاقتصادية والس ياس ية وكذكل العوامل البيئية، أأي 

 القامئة.

 

والربوتوكولني الإضافيني الأول والثاين فامي يتعلق  1949ومن املسمله به أأن املصطلحات املس تخدمة يف اتفاقيات جنيف لعام 

ا لتكل  الفرتات الزمنية وللس ياق الاجامتعي والثقايف )عىل سبيل املثال الإشارة اإىل ابلأشخاص ذوي الإعاقة اكنت نتاجا

 مصطلح "الإعاقة" لوصف الإعاقة يف س ياق تعريف "اجلرىح واملرىض"(. ويه "العجز" و"املرض العقيل" ابس تخدام

عاقة. املعارص صطلحات قدمية يف ضوء الفهم م ل أأن هذا ل ينتقص من حقيقة أأن لالإ  -أ نذاك -الأشخاص ذوي الإعاقةاإ

ة معارصة للقانون ادلويل ُصنفوا عىل أأهنم يف حاجة اإىل حامية خاصة يف الزناع املسلح. وابلإضافة اإىل ذكل، تبني قراء

أأن التاكمل أأكرب من التناقض بني القانون ادلويل الإنساين وقانون حقوق الإنسان ول س امي اتفاقية حقوق الأشخاص الإنساين 

ا تؤكد عىل القوامس املشرتكة بني القانون ادلويل الإنساين والتفاقية. والثانية أأهنا ذوي الإعاقة، بطريقتني هممتني. الأوىل أأهن

ضافية للأشخاص ذوي الإعاقة النطاقات اخملتلفة لتطبيق القانون ادلويل الإنساين أأن تبني  ىل توفري حامية اإ والتفاقية تؤدي اإ

ىل أأن ا عىل  ل جدال فهيالقانون ادلويل الإنساين يفرض الزتامات أأثناء الزناع املسلح. ويف هذا الصدد، جتدر الإشارة اإ

ليست ملزمة سوى لدلول الأطراف ، يف حني أأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من غري ادلولامجلاعات املسلحة 

                                                 
من الربوتوكول  4من الربوتوكول الإضايف الأول؛ واملادة  75من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة  27املشرتكة(؛ واملادة  3)املادة  1949كة بني اتفاقيات جنيف الأربع لعام املشرت  3املادة  54

 الإضايف الثاين.
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حلاق الأرضار اب 55فهيا. ة من جراء لأشخاص ذوي الإعاقوابلإضافة اإىل ذكل، قد يقلل القانون ادلويل الإنساين أأو مينع اإ

 اخلاصة ابلزناع، مبا يف ذكل تكل اليت تنشأأ من سري الأعامل العدائية.اخملاطر 

 

ا بعنوان "كيف يوفر القانون امحلاية للأشخاص ذوي الإعاقة يف الزناع املسلح" ، عرضت اللجنة ويف ورقة صدرت مؤخرا

ادلولية وهجات نظرها بشأأن كيف ميكن للقوامس املشرتكة بني القانون ادلويل الإنساين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 

ىل القانون ادلويل الإنساين أأن توجه الأنشطة الإنسانية  ال عن امحلاية الإضافية اليت تستند اإ الأكرث مشولا الإعاقة فضا

 عرض الفقرات التالية بعض الأمثةل.وت 56للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 الأدوار التمكيلية للقانون ادلويل الإنساين وقانون حقوق الإنسان بشأأن الأشخاص ذوي الإعاقة
 

يقتيض القانون ادلويل الإنساين وقانون حقوق الإنسان، مبا يف ذكل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، املعامةل الإنسانية 

يلزم اختاذ تدابري حمددة لضامن قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة عىل احلصول عىل اخلدمات ومن مث،  57متيزي.للمحتجزين دون 

ىل أأماكن الاحتجاز، لحظت  والتسهيالت الأساس ية عىل قدم املساواة مع سائر احملتجزين. وأأثناء الزايرات اليت جترهيا اإ

احلصول لومات عن اخلدمات أأو التسهيالت املتاحة بصورة يسهل حصلوا عىل معاللجنة ادلولية أأن احملتجزين ذوي الإعاقة 

ماكنية وصول احملتجزين ذوي الإعاقات  ا مبواءمة البنية الأساس ية لتحسني اإ علهيا من سلطات الاحتجاز اليت قامت أأيضا

 البدنية.

 

ا رصاحةا  خصصة ودمع لتلبية الاحتياجات الطبية والتأأهيلية سلطات الاحتجاز بتوفري خدمات مت وتلزم اتفاقيات جنيف أأيضا

لأرسى احلرب ذوي الإعاقات )عىل سبيل املثال خدمات العالج الطبيعي أأو الاستشارات النفس ية والاجامتعية( والأهجزة 

ىل حد والأطراف الاصطناعية وأأهجزة الرؤية( لأرسى احلرب واحملتجزين املدنيني عاملساعدة )عىل سبيل املثال العاكزات 

 سواء.

 

ول س امي الالزتام ابختاذ اكفة  -، قد تؤدي قواعد القانون ادلويل الإنساين بشأأن سري الأعامل العدائيةويف جمال أ خر

عاقات م -الاحتياطات املس تطاعة ىل تقليل أأو منع الأرضار النامجة عن الزناع اليت تلحق ابلأشخاص املصابني ابإ  ةوجوداإ

ذا اكنوا من املدني اختاذ تدابري  كن أأن تشمل الاحتياطات املس تطاعةني أأو الأشخاص العاجزين عن القتال. وميمن قبل اإ

املناطق اجملاورة للأهداف العسكرية أأو اإخالهئم توخياا لسالمهتم. وتنص اتفاقية جنيف الرابعة ملساعدهتم عىل مغادرة 

ماكنية  رصاحةا  برام اتفاقات حملية عىل اإ  توخياا لسالمهتم من املناطق احملارصة أأو املطوقة. الأشخاص ذوي الإعاقةلإجالء اإ

 

 مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة يف القرارات املتعلقة ابلعمل الإنساين

                                                 
  اذلي حيمي الأشخاص اذلين يعيشون يف مناطق ختضع لس يطرة جامعات مسلحة غري حكومية.بشأأن النظام القانوين 2ختضع هذه املسأأةل ملزيد من املناقشة يف الفصل الرابع، القسم  55

56 ICRC, “How law protects persons with disabilities in armed conflict”, 2017;  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://www.icrc.org/en/document/how-law-protects-persons-disabilities-armed-conflict 
من  4من الربوتوكول الإضايف الأول؛ واملادة  75من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة  27جنيف الثالثة؛ واملادة من اتفاقية  16و 13املشرتكة؛ واملاداتن  3انظر عىل سبيل املثال املادة  57

( من اتفاقية 2) 14من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية؛ واملادة  10؛ واملادة 88و 87الربوتوكول الإضايف الثاين؛ ودراسة القانون ادلويل الإنساين العريف، القاعداتن 

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

https://www.icrc.org/en/document/how-law-protects-persons-disabilities-armed-conflict
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لزام ادلول الأطراف  ن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خالل اإ بشلك أأمع جبمع معلومات مصنفة حسب الإعاقة اإ

عزز لتفاقية ومن خالل حتديد احلواجز احملددة اليت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، تلتنفيذ الالزتامات املنصوص علهيا يف ا

يف تقياميت الاحتياجات الإنسانية. التوقعات املنتظرة من املنظامت الإنسانية جبمع بياانت عن الأشخاص ذوي الإعاقة 

حرتام كرامهتم واخلصوصية الالزمة يف تدابري الاس تجابة الإنسانية، فاإن مبدأأ الإنسانية وابلإضافة اإىل ذكل، من أأجل كفاةل ا

طار اتفاقية  يعين املشاركة اجملدية للأشخاص ذوي الإعاقة يف تكل التدابري. ويتفق هذا مع الالزتام الرصحي لدلول يف اإ

ويأأيت مجع املعلومات يع القرارات املتعلقة هبم. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكفاةل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة يف مج 

واملشاركة اجملدية للأشخاص املترضرين مضن الالزتامات الرصحية املنصوص علهيا يف بعض اتفاقيات الأسلحة مبساعدة 

عاقات نتيجة لس تخدام الأسلحة يف الزناع املسلح.الأشخاص   58اذلين أأصيبوا ابإ

 

ا ا الأساس ، توفر قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت تربر أأو حىت تقتيض اختاذ تدابري لضامن المتيزي غري اجملحف وأأخريا أأيضا

نسانية ذات أأولوية أأو حمددة للأشخاص ذوي الإعاقة  غاثة اإ قلمي خيضع لتقدمي اإ بوصفهم من قطاعات الساكن املترضرة يف اإ

يتوافق القانون ادلويل الإنساين مع الالزتامات ذات الصةل املنصوص علهيا  ويف هذا الصدد، 59لس يطرة طرف يف الزناع.

ىل املياه أأو الرصف الصحي أأو يف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل التدابري ذات الصةل  تسهيل الوصول اإ

بشأأن الإغاثة املتاحة  ميسورةلومات املأأوى؛ أأو توفري ادلمع للنقل من أأجل احلصول عىل املياه والرعاية الصحية؛ أأو تقدمي مع

رضورة ب )مثالا عن طريق اس تخدام لغة الإشارة أأو لغة بريل أأو الطباعة حبروف كبرية(. ويقر القانون ادلويل الإنساين رصاحةا 

املتحزية مبساعدة املبادرة بتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة أأثناء توزيع الإغاثة الإنسانية عندما تقوم املنظامت الإنسانية غري 

  أأطراف الزناع املسلح عىل الوفاء ابلزتاماهتا.

 

 
 التعلمي احلصول عىل .3

 

عندما يتعرض الطالب يف كثري من الأحيان، يتعطل التعلمي بشلك رسيع ومعيق أأثناء الزناع املسلح. وحيدث التعطيل 

أأو التلفيات العرضية يف الهجامت؛ وعندما والطوامق التعلميية والبنية الأساس ية التعلميية لالس هتداف املبارش أأو الأرضار 

وعندما تقوم يعرقل اس تخدام املرافق التعلميية للأغراض العسكرية التعمل ويعرض املدارس للهجوم من قبل القوات املعادية؛ 

عامل العنف اجلنيس ضدمه يف املدارس أأو ابلقرب مهنا. سلحة وامجلاعات املسلحة بتجنيد الأطفال أأو ارتاكب أأ القوات امل 

غالق املدارس بسبب الأعامل العدائية اليت تقع يف املناطق احمليطة و  القيود وابلإضافة اإىل ذكل، يتكرر قيام السلطات ابإ

عندما تقلل الأطراف املتحاربة من ية اس مترار التعلمي عىل حتدايت خاصة وتنطوي حامعىل املوارد اليت تتفامق بفعل الزناع. 

متنازع أأو عندما يشلك تقدمي التعلمي نفسه مسأأةل  -"التعلمي ميكن أأن ينتظر" -أأمهيته ابعتباره من اخلدمات العامة الأساس ية

 .للأطراف املتحاربةعلهيا يف الزناع، وابلتايل يصبح هدفاا للهجوم ابلنس بة 

 

                                                 
 )و( من اتفاقية اذلخائر العنقودية. 2( و1) 5انظر عىل سبيل املثال املادة  58
 ( من الربوتوكول الإضايف الثاين.2) 18من الربوتوكول الإضايف الأول؛ واملادة  70املشرتكة؛ واملادة  3انظر عىل سبيل املثال املادة  59
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ا طويةل الأجل ميكن أأن متتد لأجيال. فعىل سبيل املثال، ميكن أأن يؤدي قتل معمل واحد أأو تدمري  خيلف تعطل التعلمي أ اثرا

الأطفال يف فئة معرية معينة من التعلمي لس نوات طويةل. ويف حالت الزناع املمتدة، يؤدي مبىن مدريس واحد اإىل حرمان 

ىل أأثر ترامكي عىل الأطفال واجملمتع احمليل.تدهور اخلدمات الأساس ية، ومهنا التعل والتبعات املرتتبة عىل تعطل التعلمي  مي، اإ

ا:  بقاء عىل الفتيات يف املزنل ميكن أأن متزي بني اجلنسني أأيضا ورمبا خوفاا من تعرضهن للعنف اجلنيس؛ فزتداد احامتلت الإ

ىل التعلمي؛ وتزداد احامتلت تعرض الفتيان للتجنيد مكقاتلني.  وتؤكد عىل جسامة تقل احامتلت عودة الفتيات املترسابت اإ

ىل التعلمي ابعتباره من الشواغل ذات الأولوية  هذه التبعات اجملمتعات اليت تعمل معها اللجنة ادلولية واليت تشري ابس مترار اإ

 لهنج اللجنة ادلولية املمتحور حول الإنسان.وحامية اس مترار التعمل يف املقابل من اجلوانب املهمة ح؛ يف حالت الزناع املسل

 

طار احلصول عىلواعرتافاا مهنا هبذه التحدايت املس مترة،  -2018واسرتاتيجية مرفقة به للفرتة التعلمي  مصمت اللجنة ادلولية اإ

ا يف جملس املندوبني املنعقد يف عام  2020.60  التعلميبعنوان " 2017وابلقرتان مع ذكل، اعمتدت احلركة ادلولية قرارا

ا  ىل تعزيز تدابري والاحتياجات الإنسانية ذات الصةل". وحيدد الإطار والقرار معا التدابري التشغيلية والس ياساتية الرامية اإ

ىل تعزيز ثر الزناعات املسلحة وحالالاس تجابة لأ  ا أأن اجلهود الرامية اإ ت العنف الأخرى عىل التعلمي. وهام يؤكدان أأيضا

املس متر املمتثل يف كفاةل  التعلمي رضورية للتصدي للتحدي الامتثال لقواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمي احلصول عىل

 61اس مترار التعلمي أأثناء الزناع املسلح.

 

طار قواعد   القانون ادلويل الإنساين بشأأن سري الأعامل العدائيةحامية التعلمي يف اإ
 

طار قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمك سري الأعامل العدائية مضن املدنيني  طوامق التعلميية عادةا يصنف الطالب وال، يف اإ

ذا شاركوا مشاركة مبارشة يف الأعامل ويمتتعون بصفهتم هذه من امحلاية من الهجوم  ل اإ العدائية وطوال الوقت اذلي يقومون اإ

مضن الأعيان املدنية وابلتايل تمتتع ابمحلاية من الهجوم تصنف املدارس وغريها من املرافق التعلميية . وابملثل، فيه هبذا ادلور

ىل أأهداف عسكرية، فيجب اختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة  ذا حتولت اإ ىل أأهداف عسكرية. وحىت اإ ذا حتولت اإ ل اإ اإ

يف صفوف الطالب والطوامق واملرافق املدنية. وحُتظر الهجامت اليت يُتوقع أأن بل الهجوم لتجنب أأو تقليل الأرضار العرضية ق 

تالف الأعيان املدنية.أأو تتسبب يف وقوع أأرضار مفرطة يف صفوف املدنيني   اإ

 

ىل تعطيل تقدمي اخلدمات حتمل الزتامات القانون ادلويل الإنساين أأمهية خاصة لثالثة من التحدايت اليت  تؤدي ابنتظام اإ

 التعلميية.

هذا احلالت اليت يتعرض فهيا اإىل حصة متنازع علهيا يف الزناع. ويشمل تعلمي عندما يتحول ال ينشأأ أأول هذه التحدايت 

أأو توليد ادلمع وس يةل للتجديد يف املدارس  اللغة أأو التارخي أأو منظومة القمي اليت تُدرس لأنالتعلمي لالس هتداف املبارش 

                                                 
 متاحة عرب الرابط التايل: 2020-2018اللجنة ادلولية بشأأن احلصول عىل المتويل اسرتاتيجية  60

www.icrc.org/en/document/access-education-strategy.  

ا: اللجنة ادلولية، "أأس ئةل وأأجوبة: اللجنة ادلو   لية وقضية احلصول عىل التعلمي":وانظر أأيضا

 https://www.icrc.org/ar/document/qa-icrc-and-access-education 
نسان اليت تنظم احلق يف التعلمي ليست حمور تركزي 61 هنا ل تزال تنطبق يف حالت الزناع املسلح وتس تمكل قواعد القانون  عىل الرمغ من أأن أأحاكم قانون حقوق الإ هذه املناقشة، فاإ

 ادلويل الإنساين املطروحة للنقاش يف هذه الوثيقة.

 

http://www.icrc.org/en/document/access-education-strategy
https://www.icrc.org/ar/document/qa-icrc-and-access-education
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يتطلب الشق الأول من تعريف الهدف العسكري مبوجب القانون  62اجملمتعي لأحد أأطراف الزناع، أأو يتصور أأهنا كذكل.

مسامهة فعلية يف  -حبمك طبيعته أأو موقعه أأو الغرض منه أأو اس تخداهما -ادلويل الإنساين أأن يقدم املرفق التعلميي املعين

نه لن يس تويف العمل العسكري. ووفقاا ذلكل ذا اكن هناك مرفق تعلميي معني يقوم فقط بتوليد ادلمع لطرف يف الزناع، فاإ ، اإ

عندما يكون حمتوى التعلمي املقدم يف املدرسة هل تعريف الهدف العسكري. وهذا المتيزي ابلغ الأمهية. فعىل سبيل املثال، 

فعلية مبارشة يف العمل اع، فاإن هذا ل يشلك مسامهة لطرف يف الزن أأيديولوجية تؤدي اإىل زايدة مس توى ادلمع اجملمتعي 

ذا اكن  يعزز الالزتام الس يايس. ونتيجة ذكل، فاإن املدرسة ل تصنف عىل أأهنا هدف عسكري مبوجب العسكري حىت اإ

 القانون ادلويل الإنساين وجيب أأل هُتامج.

 

ذا اكنت الأطراف املتحاربة تويل قمية اكفية للأرضار املدنية املتوقع من الهجامت اليت تؤثر عىل أأما التحدي الثاين  فهو ما اإ

اليت تتسبب يف وقوع اذلي يقتضيه احلظر املفروض عىل الهجامت وهذه القمية جزء من التقيمي املرافق أأو الطوامق التعلميية. 

حتديد قمي للمزية العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة ، تتضمن معلية التقيمي يةومن الناحية النظر أأرضار مفرطة بني املدنيني. 

يولهيا أأفراد القوات مبقدار القمية اليت  وللأرضار العرضية املتوقع حدوهثا بني املدنيني؛ وابلتايل تتأأثر حامية املرافق التعلميية

لهيا يف هذه العملية. وترتبط قمية الأعيان املدنية بنفعها للمدنيني؛ ووفقاا ذلكل، ينبغي أأن  حتصل املدارس عىل قمية املسلحة اإ

جاميل اخلسارة اليت يتكبدها الأطفال من حيث فرص احلصول عىل التعمل يف ذكل اجملمتع والأثر مدنية مرتفعة. ويشمل هذا  اإ

 ل عىل احلياة اليومية للساكن املدنيني احملليني.املقاب

 

أأو قاعدة معينة من وعىل الرمغ من أأنه ل توجد اتفاقية ويمتثل التحدي الثالث يف اس تخدام املدارس لأغراض عسكرية. 

العسكرية، فاإن هذا قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف حتظر اس تخدام املدارس أأو غريها من املرافق التعلميية للأغراض 

وجيب أأن يُقمي اس تخدام مدرسة معينة للأغراض العسكرية يف ضوء الزتام أأطراف  الاس تخدام ل حيدث يف فراغ قانوين.

من أ اثر  محلاية املدنيني والأعيان املدنية اخلاضعة لس يطرهتاالاقتضاء، ابختاذ اكفة الاحتياطات املس تطاعة الزناع، حسب 

يالء قدر خاص من الاحرتام وامحلاية للأطفال؛ والامتثال لقواعد القانون ادلويل  الهجامت اليت يش هنا الطرف املعادي؛ واإ

التعلمي. وتتحدد مرشوعية  ثقافية اليت تنطبق عىل املباين اخملصصة للتعلمي؛ وتيسري احلصول عىلالإنساين بشأأن املمتلاكت ال 

 63اض العسكرية من خالل تطبيق هذه القواعد عىل السامت اخلاصة حلاةل معينة.اس تخدام املدارس للأغر 

 

ىل احلد من تعطيل التعلمي بسبب اس تخدام املدارس وقد  ىل تنفيذ اخلطوات الرامية اإ تقرر الأطراف املتحاربة اليت تسعى اإ

 اتالاس تخدام العسكري أأثناء الزناعحامية املدارس واجلامعات من الأدةل الإرشادية من أأجل ذ تنفيو  للأغراض العسكرية

هنا توفر توصيات  64.ةاملسلح وعىل الرمغ من أأن هذه املبادئ التوجهيية ليست ملزمة من الناحية القانونية يف حد ذاهتا، فاإ

                                                 
ىل أأ  62 د أأطراف الزناع أأو تشلك نقطة بنية حهذا واحد من مضن أأس باب عديدة لس هتداف مدرسة معينة، مبا يف ذكل احلالت اليت ينظر فهيا اإىل املدرسة بصورة أأمع عىل أأهنا ترمز اإ

 أأساس ية هممة يف بيئة فقرية ابملوارد.
ا اعامتد قوانني حملية أأو أأوامر عسكرية أأو س ياس يات أأو ممارسات تنظم رصاحة اس تخ 63 دام املدارس يف الأغراض العسكرية. قررت بعض ادلول وامجلاعات املسلحة غري احلكومية أأيضا

 انظر: 

Human Rights Watch, Protecting Schools from Military Use: Law, Policy, and Military Doctrine, 2019, pp. 47–123. 
عالن املدارس ال منة والأدةل الإرشادية من أأجل حامية املدارس واجلامعات من الاس تخدام العسكري أأثناء الزناعات املسلحة متاحان عرب  64  الرابطني التاليني:اإ

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration_-_arabic-final.pdf 

http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_ar.pdf 

 

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration_-_arabic-final.pdf
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_ar.pdf
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بشأأن الس بل اليت ميكن للأطراف املتحاربة اتباعها للحد من أأثر معلياهتا العسكرية عىل تقدمي اخلدمات معلية مفيدة 

 65التعلميية.

 

 
 التعلمي أأثناء الزناعات املمتدة الالزتامات بتيسري احلصول عىل

 
ا عىل قواعد تلزم أأطراف الزناع عىل وجه اخلصوص بتيسري احلصول عىل مي. التعل حتتوي قواعد القانون ادلويل الإنساين أأيضا

انطباق قانون الاحتالل أأو الربوتوكول الإضايف الثاين. يف حاةل ومثة قاعداتن قد تكون هلام أأمهية خاصة يف الزناعات املمتدة 

هذين الصكني نية واضعي اتفاقيات جنيف الأربع لعام صوص عليه يف التعلمي املن وتبني قوة الالزتام بتيسري احلصول عىل

ب حاميهتا من الاعرتاف بتعلمي الأطفال بوصفه من اخلدمات الأساس ية اليت جي 1977والربوتوكولني الإضافيني لعام  1949

 التعطيل.

 

 ،"تكفل دوةل الاحتالل جيب علهيا أأن ( من اتفاقية جنيف الرابعة عىل أأن1) 50ويف حالت الاحتالل، تنص املادة 

يشري اس تخدام و  .م"ابلس تعانة ابلسلطات الوطنية واحمللية، حسن تشغيل املنشأ ت اخملصصة لرعاية الأطفال وتعلميه

ىل أأن دوةل الاحتالل ملزمة من الناحية القانونية ابختاذ التدابري الالزمة لضامن اس مترار تعلمي الأطفال يف "جيب"  املصطلح اإ

التدخل يف عبارة "حسن تشغيل" فتشمل عنرصين، الأول أأن دوةل الاحتالل يتعني علهيا أأن تتجنب الأرايض احملتةل. أأما 

ابحلفاظ عىل الوضع الراهن. وهذا يشمل الامتناع فقاا لاللزتام العام حسن تشغيل املنشأ ت التعلميية اخملصصة للأطفال، و 

ل  ة. غري أأن الامتناع عن التدخلالاستيالء عىل املوظفني أأو املباين أأو املعدات املس تخدمة لتقدمي اخلدمات التعلمييعن 

التشغيل" فهو أأن دوةل الاحتالل يتعني (. أأما العنرص الثاين "حلسن 1) 50يكفي للوفاء ابللزتام املنصوص عليه يف املادة 

جيابية. فعىل سبيل املثال، عندما تكون موارد املؤسسات التعلميية غري اكفية، يتعني عىل دوةل  جراءات اإ علهيا أأن تتخذ اإ

عادة بناء املؤسسات الاحتالل أأن تتحقق من حصولها عىل املواد الالزمة  لإاتحة اس مترار التعلمي. وقد يشمل هذا دمع اإ

 ملترضرة بفعل سري الأعامل العدائية.ا

 

"جيب توفري  أأنه( )أأ( منه 3) 4تقتيض املادة ويف الزناعات املسلحة غري ادلولية اليت ينطبق علهيا الربوتوكول الإضايف الثاين، 

ليه، وبصفة خاصة:  مبا يف ذكل الرتبية  ،الأطفال التعلمي هؤلء جيب أأن يتلقىالرعاية واملعونة للأطفال بقدر ما حيتاجون اإ

، تؤسس وابس تخدام املصطلح "جيب" ".ا لرغبات أ ابهئم أأو أأولياء أأمورمه يف حاةل عدم وجود أ ابء هلمادلينية واخللقية حتقيقا 

بكفاةل اس مترار التعلمي يف الإقلمي اخلاضع  من غري ادلولهذه املادة الواجب القانوين امللقى عىل عاتق ادلول والأطراف 

عندما يكون ( )أأ( لها أأمهية خاصة للتعلمي 3) 4تدابري ملموسة لتحقيق هذه الغاية. وجدير ابذلكر أأن املادة اختاذ لس يطرهتا و 

طعن من قبل أأحد أأطراف الزناع، لأن هذه القاعدة تنص عىل أأن تعلمي الأطفال جيب أأن يمت وفقاا لرغبات مضموهنا حمل 

ا . ويه من مث خترج أ ابهئم أأو أأولياء أأمورمه حمتوى التعلمي من نطاق تفضيالت أأطراف الزناع املسلح. وتقر هذه املادة أأيضا

                                                 
عالن املدارس ال منة والأدةل الإرشادية، انظر: 65  لالطالع عىل موقف اللجنة ادلولية بشأأن اإ

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use. 

 

 

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
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متعددة ادلايانت ومتعددة ( )أأ( مجموعة ٌ 3) 4، قدمت املادة بأأمهية التعلمي لصون الروابط الثقافية: ففي وقت الصياغة

 66وأأوطاهنم.الثقافية والأخالقية بني الأطفال املعتقدات من ادلول لضامن اس مترار الروابط 

 

( )أأ( من الربوتوكول الإضايف الثاين بطرق خمتلفة. حفسب احلواجز اليت تعرتض التعلمي يف س ياق 3) 4وميكن الامتثال للامدة 

اإىل ختصيص متويل ملرتبات املعلمني أأو تاكليف تشغيل املدارس أأو كفاةل حصول الأطفال عىل التعلمي معني، قد حتتاج 

تشييد املنشأ ت التعلميية للأطفال النازحني؛ والتنس يق مع املنظامت الإنسانية لضامن احلصول عىل و  املواد التعلميية للطالب؛

 التعلمي.

 

ا: القانون ادلويل الإنساين وامجلاعات  من غري ادلول املسلحة رابعا
 

ويف بعض . غري ادلولمن من السامت الرئيس ية للمشهد اجليوس يايس املتغري يف العقد املايض انتشار امجلاعات املسلحة 

آلف، امجلاعات تنخرط يف أأعامل العنف املسلح. ن مل يكن أ ا، لحظ احملللون مئات، اإ  67الزناعات الأخرية الأكرث تعقيدا

وعىل الرمغ من أأن امجلاعات الكبرية ذات هيألك القيادة والس يطرة املركزية ا. عا سوخيتلف جحمها وهيلكها وقدراهتا اختالفاا شا

تتسم ابلالمركزية يف هيلكها وتعمل يف حتالفات ، هناك جامعات أأخرى ود واحض تواصل الظهور أأو الوجواحملددة بشلك

يبدو ادلافع وراء العنف غري واحض بشلك مزتايد بني املصاحل مائعة. ويف وسط هذا العدد الهائل من الأطراف املسلحة، 

 الس ياس ية وادلينية واجلنائية.

 

ن اللجنة  ومعالا مبهمهتا الرامية اإىل حامية أأرواح وكرامة الأشخاص املترضرين من الزناع املسلح وحالت العنف الأخرى، فاإ

من الناحية وتظهر احتياجات كبرية  جامعة مسلحة يف مجيع أأحناء العامل. 400مع أأكرث من تتواصل  2019ادلولية يف عام 

حمتجزين أأو تكتسب الس يطرة  من غري ادلولل املثال عندما تأأخذ امجلاعات املسلحة الإنسانية ويف جمال امحلاية، عىل سبي

قلمي ومجموعات من الساكن و عىل  طار معلها اإ يتعني علهيا أأن تكفل حقوق الأشخاص املترضرين وسالمهتم وكرامهتم. ويف اإ

ىل التفاوض بشأأن الوصول الإنساين ال من من غري ادلولمع امجلاعات املسلحة  ، تسعى اللجنة ادلولية يف املقام الأول اإ

القانون ادلويل الإنساين ملساعدة الساكن املترضرين وختفيف املعاانة من خالل كفاةل قيام مجيع الأطراف بتنفيذ وتعزيز 

مفع جامعات معينة، تعمل ة ادلولية هنجني خمتلفني: وبغية التأأثري عىل سلوك هذه امجلاعات، تتبع اللجن 68واملبادئ الإنسانية.

دماج القانون ادلويل الإنساين واملبادئ الإنساني يف معلياهتا وعقيدهتا )مبا يف ذكل قواعد السلوك(؛ ومع جامعات  ةعىل اإ

 القانون ادلويل الإنساين.اليت تسري امجلاعة عىل هنجها وتعكس القواعد التقليدية أأو ادلينية تعمل عىل فهم واس تحضار أأخرى، 

 

الصعوبة اليت تواهجها املنظامت يؤدي تعدد امجلاعات املسلحة وطبيعهتا املتنوعة والطرق اخملتلفة اليت تعمل هبا اإىل زايدة 

بشأأن الامتثال للقانون ادلويل الإنساين.  من غري ادلولالإنسانية يف العمل يف أأمان والتعاون الفعال مع امجلاعات املسلحة 

. من غري ادلولمن التحدايت القانونية فامي يتعلق ابلعمليات املتطورة للجامعات املسلحة وابلإضافة اإىل ذكل، تنشأأ العديد 

                                                 
 وبلجياك والكريس الرسويل ومرص واململكة العربية السعودية والمنسا ونياكراغوا واليوانن. قدم الكريس الرسويل هذا احلمك نيابة عن عدة مشاركني: أأوروغواي 66
restraint-roots-https://www.icrc.org/ar/publication/4352-؛ متاح عرب الرابط التايل: 13، الصفحة 2018اللجنة ادلولية، جذور ضبط النفس يف احلرب،  67

war. لإنساين، وغريها.هذه الأرقام ل متزي بني امجلاعات املسلحة غري احلكومية الطرف يف نزاع مسلح، عىل النحو الوارد ابلتعريف يف القانون ادلويل ا 
 ، متاحة عىل الرابط التايل:8، الصفحة 2022-2019اللجنة ادلولية، اسرتاتيجية اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  68

https://www.icrc.org/ar/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022 

https://www.icrc.org/ar/publication/4352-roots-restraint-war
https://www.icrc.org/ar/publication/4352-roots-restraint-war
https://www.icrc.org/ar/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
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، حالت العنف اليت تشارك فهيا جامعات مسلحة متعددةوهذه تشمل مسائل متعلقة ابنطباق القانون ادلويل الإنساين عىل 

قانون ادلويل الإنساين، ورمبا جمالت القانون ادلويل الأخرى، للأشخاص املترضرين ومسائل بشأأن امحلاية اليت يوفرها ال

( انطباق القانون ادلويل الإنساين عىل 1تقدم اللجنة ادلولية وهجات نظرها بشأأن )من الزناع املسلح. ويف هذا الفصل، 

القانوين اذلي حيمي الأشخاص اذلين  ( والنظام2متعددة؛ ) من غري ادلولالزناعات اليت تشارك فهيا جامعات مسلحة 

( والإشاكليات القانونية والعملية بشأأن 3؛ )من غري ادلوليعيشون يف الإقلمي حتت الس يطرة الفعلية للجامعات املسلحة 

 الاحتجاز من جانب امجلاعات املسلحة.

 

 غري ادلولمن انطباق القانون ادلويل الإنساين عىل الزناعات اليت تشارك فهيا جامعات مسلحة  .1

 

اإىل زايدة الصعوبة من الناحية الواقعية الأعداد ومترشذمة مائعة ومتضاعفة  من غري ادلوليؤدي وجود جامعات مسلحة 

وهذا التصنيف هل أأمهية قانونية ومعلية والقانونية لتحديد أأي امجلاعات املسلحة ميكن اعتبارها طرفاا يف نزاع مسلح معني. 

ذا  اكن القانون ادلويل الإنساين ينطبق عىل العالقة بني جامعة معينة وخصمها. وهذا الأمر ميكن أأن كبرية: فهو حيدد ما اإ

، عىل سبيل املثال فامي يتعلق ابلنظام القانوين املنطبق عىل اس تخدام القوة أأو احلرمان من احلرية ترتتب عليه تبعات خطرية

 من قبل ادلول يف معلياهتا ضد امجلاعات املسلحة.

 

حتديد امجلاعات ومتيزيها بعضها عن بعض ويه تشارك يف القتال يف املاكن ويف العديد من الزناعات الراهنة، تزداد صعوبة 

 من غري ادلولنفسه وضد اخلصم نفسه. ووصفت اللجنة ادلولية وغريها من اجلهات يف كثري من الأحيان امجلاعات املسلحة 

الناحية الاجامتعية، قد ل يشلك حىت جامعة بعضها، من  أأفقي ل بشلك رأأيس وأأنتُنظم عىل حنو مزتايد بشلك عىل أأهنا 

 . ىل املسائل املتعلقة ابلقانون ادلويل الإنساين بشأأن أأي جامعة أأو جامعة فرعية ميكن عىل وجه منفردة أأصالا ويؤدي هذا اإ

ا، فأأي من امجلاعات الفرعية  ، عندما تتفكك امجلاعات املسلحةالتحديد اعتبارها طرفاا يف الزناع. وابملثل املنظمة الأكرب جحما

 الناجتة يظل طرفاا يف الزناع وأأهيا ليس كذكل؟

 

 من غري ادلولانطباق القانون ادلويل الإنساين عىل "حتالفات" أأو "ائتالفات" امجلاعات املسلحة 
 

 نطاق واسع ابعتبارهام الأكرث أأمهية: ، هناك معياران يعرتف هبام عىلليك تصنف حاةل عنف عىل أأهنا نزاع مسلح غري دويل

وعندما  69جيب أأن تدور مواهجات بني طرفني منظمني عىل الأقل وجيب أأن يصل العنف اإىل مس توى معني من الشدة.

 ، يزداد تعقيد تقيمي هذين املعيارين.تشارك العديد من امجلاعات املسلحة اخملتلفة يف العنف

 

اليت يبدو أأهنا تقاتل زية متامل  من غري ادلولومن السيناريوهات احملددة سيناريو "حتالفات" أأو "ائتالفات" امجلاعات املسلحة 

 سوايا ضد دوةل أأو طرف غري حكويم.

 

                                                 
 437-421الفقرات ، 2016 التعليق عىل اتفاقية جنيف الأوىل: التفاقية الأوىل لتحسني حال اجلرىح واملرىض ابلقوات املسلحة يف امليدان، الطبعة الثانية، جنيف،اللجنة ادلولية،  69

لهيا لحقاا ابمس "  تعليق اللجنة ادلولية عىل اتفاقية جنيف الأوىل"(.)يشار اإ
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طار عالقهت ذا حتدد مس توى الشدة عن طريق النظر اإىل لك جامعة من امجلاعات املسلحة املنظمة يف اإ ا ويف هذه احلالت، اإ

يه عدم الوصول اإىل مس توى الشدة الالزمة  النتيجة، فقد تكون من غري ادلولالقتالية املس تقةل مع ادلوةل أأو جامعة أأخرى 

ل ينطبق عىل  وس تكون النتيجة أأن القانون ادلويل الإنساينيف لك عالقة من هذه العالقات. للزناع املسلح غري ادلويل 

نفاذ القانون )اليت ينظمها قانون حقوق الإنسان( للتصدي للهتديدات تكل العالقة وأأن ادلوةل سيتعني  علهيا اس تخدام وسائل اإ

أأنه س يكون من غري الواقعي أأن ننتظر من ادلول أأن تترصف واقع احلال هو فاإن ومع ذكل،  اليت تشلكها تكل امجلاعة.

نفا -مبوجب مناذج خمتلفة . ويف  -القانون أأو سري الأعامل العدائية ذسواء منوذج اإ للتصدي للجامعات اخملتلفة اليت تعمل سوايا

حلاق الهزمية ابدلوةل. وعندما تظهر عدة جامعات احلقيقة،  تقوم هذه امجلاعات بتجميع وتنظمي وسائلها العسكرية من أأجل اإ

بشلك جامعي من خالل دراسة معيار الشدة مسلحة منظمة شالكا من أأشاكل التنس يق والتعاون، فقد يكون من الواقعي 

ا.النظر يف مجموع الإجراءات العسكرية اليت   تنفذها هذه امجلاعات اكفة ويه تقاتل معا

 

ضافية مع جامعتتويف أأغلب الأحوال، قد تكون هناك حالت  ويف الزناع ة مشاركة أأصالا يف نزاع. ضافر فهيا جامعات اإ

، امعات مسلحة منظمة ابلتنس يق والتعاون يف حتالف أأو ائتالفاليت تقوم فيه عدة ج املسلح غري ادلويل القامئ من قبل

ذا اكنت تكل امجلاعة تُصنف عىل  تكون طبيعة ادلمع العسكري اذلي تقدمه امجلاعة الإضافية عامالا رئيس ياا يف حتديد ما اإ

 أأهنا طرف يف الزناع املسلح.

 

 انطباق القانون ادلويل الإنساين عىل امجلاعات املنشقة
 

ا يف أأغلب من الشائع  ا أأن تنشق امجلاعات املسلحة املنظمة، مما يؤدي اإىل ظهور جامعات جديدة أأصغر جحما ا أأيضا كثريا

 وتنقسم الفصائل وتشلك هيألك قيادة جديدة خاصة هبا.الأحوال. 

 

القيادة يف الطرف سلسةل و  يما أأن خيرج الفصيل املنقسم من حتت مظةل الهيلك التنظمي، ويف لك حاةل من هذه احلالت

ذا اكنت امجلاعة اجلديدة املشلكة تصنف عىل أأهنا طرف يف  السؤالظهر ي  70غري احلكويم الأصيل يف الزناع، املتعلق مبا اإ

 الزناع.

 

جابة عن هذا السؤال، جيب أأن تُقمي لك جامعة عىل حدة؛  ذا اكنت امجلاعة ولالإ والسؤال الأول اذلي ينبغي حتليهل هو ما اإ

 عىل أأهنا أأطراف يف الزناعات املسلحة. من غري ادلولليك تُصنف امجلاعات املسلحة  التنظمي الالزمتظهر 

 

ذا اكنت املواهجات بني امجلاعة وخصمها قد جتاوزت مس توى م  ا من العنف، حبيث تكون عينا ويتعلق السؤال الثاين مبا اإ

مر عىل أأساس لك حاةل عىل حدة، مع مراعاة واقع الزناعات العالقة بيهنام ال ن عالقة نزاع مسلح. وجيب أأن يُقمي هذا الأ 

 املسلحة املائعة.

 

                                                 
يديل هبا الطرف غري احلكويم الأصيل من الصعب حتديد اللحظة اليت حيدث فهيا هذا اخلفض ويعمتد عىل الظروف. وتشمل املؤرشات اليت تشري اإىل الانفصال الفعيل البياانت اليت  70

موعة املنشقة اليت تعرتف ابلنفصال؛ واندلع أأعامل عدائية بني اجملموعة املنشقة وامجلاعة املسلحة غري احلكومية الأصلية؛ وانضامم اذلي يعرتف ابلنفصال؛ والترصحيات الصادرة عن اجمل

 اجملموعة املسلحة غري احلكومية الأصلية اإىل معلية سالم بيامن تواصل اجملموعة املنشقة القتال.
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ا عن الأعامل العدائية السابقةويف بعض احلالت،  ، تدور رىح القتال اذلي تنخرط فيه امجلاعة اجلديدة بشلك مس تقل متاما

لهيا. ويتعني عىل ادلوتتقلص مشاركهتا يف أأعامل العنف حىت أأن مس توى الزناع املسلح لن يمت الوصول  وةل اليت تقاتلها أأن اإ

نفاذ القانون.  تلجأأ اإىل وسائل اإ

 

ينتسب  اليت اكنامجلاعة املسلحة اجلديدة املنظمة يف الواقع القتال جنباا اإىل جنب مع امجلاعة  ويف حالت أأخرى، قد تواصل

لهيا أأعضاؤها يف السابق ا ابلنس بة الأساس العمليات العسكرية نفسها. ، وتواصل يف اإ وانقسام امجلاعتني لن حيدث فرقاا كبريا

ويف هذه احلاةل، قد تكون مسامهة اجملموعة صلتني. اذلي س يواصل مواهجة نفس املقاتلني، ولكن يف مجموعتني منف  خلصمهام

لهيا املنشقة ل أأن ، عندما يُنظر اإ ىل امجلاعة املنشقة الواقع أأمام الطرف املعادي هو أأن وحدها، بس يطة نسبياا؛ اإ تضيف اإ

 القدرة العسكرية خلصم قامئ ابلفعل.

 

ذا انسحبت امجلاعة الأصلية من الزناع س يظهر سؤال أأصعب  ل أأن امجلاعة اجلديدة واصلت املشاركة يف الأعامل العدائية. اإ اإ

ل أأن الفصائل املنشقة وقد اكن هذا هو الوضع القامئ يف بعض الأحيان، عىل سبيل املثال عندما ترُبم اتفاقات  السالم اإ

ن اكنت ل تزال منظمة -، قد تضعف امجلاعة املنشقة أأو يتقلص جحمهاترفضها وتواصل القتال. ويف هذه احلالت وقد ل  -واإ

أأن تصل اشتبأاكهتا مع ادلوةل اإىل مس توى الشدة املطلوب مبوجب القانون ادلويل الإنساين. فهل يتعني عىل ادلول حينئذ 

ىل ذا واصلت امجلاعة املشاركة يف أأعامل ذات طابع عسكري؟ وهل ينبغي أأن يطبق املعيتلجأأ اإ نفاذ القانون حىت اإ ر ا تدابري اإ

وهل اخلاص بهناية الزناع املسلح غري ادلويل، أأي أأن الأعامل العدائية قد توقفت ول يوجد خطر حقيقي لس تئنافها؟ 

ذا اكنت ادلوةل تت ا اإىل حد الزناع سيتوقف تصنيف احلاةل عىل ما اإ وقع بشلك مناسب أأن يرتفع مس توى العنف جمددا

 أأم ينبغي تقيمي الشدة عىل أأساس الشدة اليت اكنت موجودة قبل أأن تنقسم امجلاعة؟املسلح؟ 

 

ا غري مس بوق من التعقيد،  اجملموعة املتنوعة اليت يبدو أأهنا ل تنهتيي من امجلاعات  ول تنفكوملا اكنت الزناعات تكتسب قدرا

ا واقعية وقانونية، تشجع اللجنة ادلولية عىل مواصةل التأأمل يف  من غري ادلولاملسلحة  الكيفية اليت تؤثر هبا تشلك أألغازا

مشاركهتا يف الزناع املسلح غري  ميوعة امجلاعات املسلحة والتفاعل فامي بيهنا عىل تطبيق املعايري القانونية ذات الصةل بتحديد

 ادلويل.

 

قلمي خيضع لس يطرة جامعات مسلحة  .2  من غري ادلولالنظام القانوين اذلي حيمي الأشخاص اذلين يعيشون يف اإ

 

 من غري ادلولومن الأمور املصاحبة لكثري من الزناعات املسلحة غري ادلولية املعارصة وتضاعف عدد امجلاعات املسلحة 

وجود عدد كبري من امجلاعات املسلحة اليت متارس الس يطرة الفعلية عىل الإقلمي والأشخاص اذلين يعيشون فيه. وقد تأأخذ 

هذه الس يطرة أأشاكلا متنوعة. ففي بعض الس ياقات، متارس امجلاعات املسلحة الس يطرة العسكرية عىل الإقلمي يف حني 

. ويف س ياقات أأخرى، مثل الرعاية الصحية أأو التعلمي أأو الرفاه العام -ينةتواصل أأهجزة ادلوةل وجودها وتوفري خدمات مع 

بيامن القوات أأو الأهجزة التابعة لدلوةل مل تعد موجودة. الس يطرة الفعلية عىل الإقلمي  من غري ادلولمتارس امجلاعات املسلحة 
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قلميية ممتدة ذا اكنت الس يطرة الإ قدرات  من غري ادلولعض امجلاعات املسلحة ، قد تكتسب بويف هذه احلالت ول س امي اإ

 تش به قدرات ادلوةل وتوفر خدمات للساكن.

 

ىل تفامق  من غري ادلولرة الفعلية مجلاعة مسلحة حتت الس يط ، فاإن العيشوابلنس بة للساكن املدنيني ميكن أأن يؤدي اإ

توفري درجة من  -يف بعض احلالت -أأو اس تحداث أأشاكل جديدة مهنا أأو الاحتياجات وأأوجه الضعف املوجودة من قبل

ذا اكن املدنيون يعيشون حتت س يطرة دوةل أأو طرف غري الاس تقرار يف البيئات  اليت مزقهتا الزناعات. وبغض النظر عام اإ

ىل الأمن وال عمل وس بل العيش واحرتام حكويم يف الزناع، فاإن شواغلهم الرئيس ية تظل كام يه دون تغيري: فهم حيتاجون اإ

 حقوقهم الأساس ية والتعلمي لأطفاهلم.

 

وعىل العكس من الزناع املسلح ادلويل، ل يوجد قانون احتالل حيمك الزناع املسلح غري ادلويل، مما يعين أأنه ل توجد قواعد 

والأشخاص اذلين يعيشون  دلولمن غري التنظمي العالقة بني امجلاعات املسلحة  ابلقانون ادلويل الإنساين مصممة رصاحةا 

يف  من غري ادلولوقد يعطي هذا انطباعاا بأأن القانون ادلويل يرتك احلبل عىل الغارب للجامعات املسلحة حتت س يطرهتا. 

ل أأن القانون ادلويل الإنساين يوفر ابلفعل يف الواقع  نسانية أأساس ية حتمي املدنيني يف الزناعات هذه احلالت؛ اإ قواعد اإ

 .من غري ادلولاملسلحة. وخبالف هذه القواعد، يدور جدل حول انطباق قانون حقوق الإنسان عىل امجلاعات املسلحة 

 

 انطباق القانون ادلويل الإنساين يف الإقلمي اخلاضع للس يطرة الفعلية للجامعات املسلحة
 

قلمي  ري ادلولمن غعندما تس يطر أأطراف  عىل مدى فرتة زمنية ممتدة، يواصل القانون ادلويل يف الزناعات املسلحة عىل اإ

 الإنساين الانطباق ويوفر امحلاية للمدنيني.

 

وينطبق القانون ادلويل الإنساين طوال فرتة الزناع. ويف الزناعات املمتدة، قد تتوقف الأعامل العدائية أأو تتجمد لفرتات 

ىل تسوية سلمية.  وكام تبني يف املناقشة الواردة يف تقرير اللجنة ادلولية الصادر يف عام معينة دون أأن تتوصل الأطراف اإ

، هناك وهجات نظر خمتلفة بشأأن انطباق القانون ين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصةبشأأن القانون ادلويل الإنسا 2015

ادلويل الإنساين يف هذه احلالت. وترى اللجنة ادلولية أأن الزناعات املسلحة غري ادلولية تتوقف عندما تتوقف الأعامل 

عندما تظل الس يطرة عىل الإقلمي حمل تنازع بني حقيقي لس تئنافها، ويه حاةل يندر حدوهثا العدائية ول يكون هناك خطر 

 71الأطراف املتحاربة.

 

وطاملا ينطبق القانون ادلويل الإنساين، تنطبق قواعده، اليت تتضمن امحلاية الإنسانية الأساس ية، عىل معامةل امجلاعات 

لس يطرة دوةل أأو طرف غري داخل الأرايض اخلاضعة للأشخاص اذلين يعيشون حتت س يطرهتا. و  من غري ادلولاملسلحة 

حكويم يف الزناع، تلزتم أأطراف الزناع ابلقانون ادلويل الإنساين فامي يتعلق جبميع الأفعال اليت لها "صةل" أأو مرتبطة ابلزناع 

يتوقف اليت يُرتكب فهيا أأو  -أأي الزناع املسلح -جيب "أأن تشلكه البيئةأأن العمل ىل أأنه يعين فهم رشط الصةل عيُ و  املسلح.

                                                 
نساين يف الزناع املسلح غري ادلويل، انظر اللجنة ادلولية، لالطالع عىل مناقشة تفصيلية لبداية وهناي 71  2011تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام ة تطبيق القانون ادلويل الإ

 .502-483الفقرات تعليق اللجنة ادلولية عىل اتفاقية جنيف الأوىل، واللجنة ادلولية، ؛ 2015وتقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام 
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 قرارهأأن الزناع املسلح قد اضطلع بدور أأسايس يف قدرة الشخص عىل املشاركة يف سلوك معني أأو  لهيا"، ومبعىن أ خرع

ويكفل رشط الصةل أأل تنفك العالقة بني ادلول والساكن أأو بني أأفراد الساكن تُنظم فقط من  72ابملشاركة أأو هدفه مهنا.

نخالل الزتاماهتا مبوجب قانون حقوق الإنسان، اإ  ذا اكن العمل هل صةل ابلزناع. وقيل اإ اذلي خيضع للس يطرة الإقلمي  ه يفل اإ

ن الفعلية لطرف غري حكويم يف نزاع مسلح غري دويل الأعامل ذات الصةل الضيقة ابلزناع فقط يه اليت س تكون لها ، فاإ

ن أأعامل امجلاعات املسلحة  الرامية يف املقام الأول اإىل حفظ القانون والنظام بني  من غري ادلولهذه الصةل: ومن مث، فاإ

ضع لفروع أأخرى من خالساكن املدنيني أأو توفري اخلدمات الأساس ية، ستندرج خارج نطاق القانون ادلويل الإنساين وس ت

عها امجلاعات الطريقة اليت تتب وتفيد وهجة النظر الأخرى، املقدمة هنا، بأأن  القانون، مبا يف ذكل قانون حقوق الإنسان.

قلمي خيضع لس يطرهتا الفعلية  من غري ادلولاملسلحة  والتفاعل معهم يف ممارسة الس يطرة عىل الساكن اذلين يعيشون يف اإ

ا وثيقاا  من ابلزناع املعين. ويضطلع الزناع املسلح بدور جوهري يف قدرة امجلاعة عىل الس يطرة عىل حياة ترتبط ارتباطا

ممارسة هذه الس يطرة. ونتيجة ذلكل، ينطبق القانون ادلويل الإنساين وحيمي من مث  يعيشون حتت س يطرهتا وأأسلوب

 .من غري ادلولالأشخاص اذلين يعيشون يف الإقلمي حتت الس يطرة الفعلية للجامعات املسلحة 

 

 اقواعد امحلاية اليت يوفرها القانون ادلويل الإنساين وحدوده
 

ا للأشخاص املترضرين من الزناع. وهو حيمي أأرواح أأساس ية ول جيوز الانتقاص مهنيوفر القانون ادلويل الإنساين حامية 

 لحة.املوكرامة املدنيني ويليب احتياجاهتم الإنسانية 

 

معامةل بأأن تعامل املدنيني اذلين يعيشون حتت س يطرهتا  من غري ادلولويلزم القانون ادلويل الإنساين امجلاعات املسلحة 

نسانية وبدون أأي  ر الهنب؛ ويلزم أأطراف متيزي جمحف. وهو حيظر مجيع أأعامل العنف املوهجة حلياة الإنسان وخشصه؛ وحيظاإ

حلاق الرضر وبتويخ العناية اخلاصة يف عدم  املعتقدات واملامرسات ادلينية للأشخاص اخلاضعني لس يطرهتاالزناع ابحرتام  اإ

ا قانونياا محلاية ابملمتلاكت الثقافية أأو تدمريها. وحيدد القانون ادلويل  طارا الأشخاص احملرومني من حريهتم وحيظر الإنساين اإ

ا ينظم املساعدة الإنسانية  طارا صدار الأحاكم دون حمامكة عادةل؛ ويوفر القواعد اليت حتمي الأشخاص النازحني؛ ويؤسس اإ اإ

وعىل النحو املبني أأعاله، حيمي  ؛للساكن املدنيني؛ ويلزم أأطراف الزناع جبمع اجلرىح واملرىض وحاميهتم والاعتناء هبم

 الربوتوكول الإضايف الثاين التعلمي املس متر للأطفال.

 

ل أأن أأحاكم القانون ادلويل الإنساين اليت تنطبق يف الزناع املسلح غري ادلويل ل تتضمن قواعد تعاجل مسائل من قبيل  اإ

وتتسم  73هذا الإقلمي.ائب أأو اعامتد قوانني تنظمي احلياة يف والسالمة عىل الصعيد العام أأو التحصيل احملمتل للرض توفري النظام 

يراد تفاصيل أأقل بشأأن حامية حقوق معينة  أأحاكم القانون ادلويل الإنساين اليت تنطبق يف الزناع املسلح غري ادلويل عادةا  ابإ

                                                 
 انظر: 72

ICTY, Prosecutor v. Kunarac, Judgment (Appeals Chamber), IT-96-23&23/1, 12 June 2002, para. 58.  

ا اللجنة ادلولية،   . 460الفقرة تعليق اللجنة ادلولية عىل اتفاقية جنيف الأوىل، وانظر أأيضا
ا املادة 1907من نظام لهاي لعام  49و 48و 43الزناعات املسلحة ادلولية. انظر املواد  يف املقابل، توجد قواعد تتناول هذه املسائل حلالت الاحتالل يف 73 من اتفاقية  64. انظر أأيضا

 جنيف الرابعة.
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لهيا. أأخرى، ول س امي احلقوق الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية للساكن أأما املسائل املتصةل  74أأو ل يتطرق اإ

ل أأن كفاةل امحلاية املس مترة ابلعالقة بني املواطنني والسلطات فهيي تدخل يف الأساس مضن جمال قانون حقوق الإنسان.  اإ

قلمي حتت الس يطرة الفعلية للجامعات املسلحة  تنطوي عىل حتدايت مكسأأةل حلقوق الإنسان للأشخاص اذلين يعيشون يف اإ

 متصةل ابلقانون واملامرسة العملية.

 

ن اتفاقيات حقوق الإنسان ملزمة لدلول فقط. وترى  ، عىل عكس القانون ادلويل الإنساين، فاإ جلان خرباء حقوق أأولا

ىل توفري امحلاية حلقوق الأشخاص  -ابلقدر املمكن -الإنسان واحملامك أأن ادلول يقع عىل عاتقها الزتام ابختاذ اخلطوات الرامية اإ

ذا من غري ادلولولكن حتت الس يطرة الفعلية مجلاعة مسلحة اذلين يعيشون يف أأراضهيا  . واثنياا، من املسائل اخلالفية ما اإ

ا الأطراف الفاعةل  اكن قانون ول س امي من  -دعت ادلولففي عدد من احلالت، . من غري ادلولحقوق الإنسان يلزم أأيضا

امجلاعات  -خالل القرارات املعمتدة يف أأهجزة الأمم املتحدة مثل جملس الأمن أأو امجلعية العامة أأو جملس حقوق الإنسان

الإقلمي اإىل الامتثال لقانون حقوق الإنسان ابلإضافة اإىل حامية الزتاماهتا اليت متارس س يطرة فعلية عىل  من غري ادلولاملسلحة 

التعاهدي املناسب وبسبب حمدودية ممارسات ادلوةل، املنصوص علهيا يف القانون ادلويل الإنساين. ويف ظل غياب القانون 

ول تزال أأس ئةل مسأأةل مرتوكة دون تسوية.  من غري ادلولل يزال انطباق قانون حقوق الإنسان عىل امجلاعات املسلحة 

جابة، مثل مصدر الا يف جمال حقوق الإنسان ونطاقها  من غري ادلوللزتامات احملمتةل للجامعات املسلحة أأساس ية دون اإ

قلميية. وابلإضافة اإىل ذكل، بيامن، والعالقة بني هذه الالزتامات احملمتةل والزتامات وحدودها ت املسلحة تكون امجلاعا ادلوةل الإ

ا مهنا  من غري ادلول لن تكون دليه القدرة قادرة بوضوح عىل الامتناع عن انهتاك حقوق الإنسان الأساس ية، فاإن كثريا

جيابية محلاية  الاكفية عىل الامتثال لاللزتامات املعقدة املنبثقة من قانون حقوق الإنسان، ول س امي الالزتامات ابختاذ تدابري اإ

عام  لها.حقوق الإنسان واإ

 

ومن أأجل التغلب عىل هذه التحدايت القانونية واملشاركة يف احلوار املتعلق ابمحلاية مع مجيع أأطراف الزناع املسلح، تتبع 

ا معلياا وتعمل عىل ذا اكنت أأساس الفرضية " اللجنة ادلولية هنجا جيوز الاعرتاف مبسؤوليات حقوق الإنسان حبمك الواقع" اإ

ومن الصعب  75ارس س يطرة مس تقرة عىل الإقلمي وقادرة عىل الترصف مثل سلطة ادلوةل.مت ادلولمن غري امجلاعة املسلحة 

ل أأن هذا الهنج يقر بأأن دلهيا الزتامات  من غري ادلولأأن نس تنتج أأن لك امجلاعات املسلحة  حبقوق الإنسان حبمك القانون؛ اإ

قد تربر معل املنظامت  من غري ادلولاذلين يعيشون حتت الس يطرة الفعلية مجلاعة مسلحة احتياجات الساكن املدنيني 

أأوسع من تكل املسائل اليت تتصدى لها أأحاكم الإنسانية ومنظامت حقوق الإنسان مع هذه امجلاعات عىل نطاق من املسائل 

 أأةل ذات أأمهية خاصة يف الزناعات املمتدة.القانون ادلويل الإنساين املنطبقة يف الزناع املسلح غري ادلويل. ويه مس

 

 من غري ادلولالاحتجاز من جانب امجلاعات املسلحة  .3

 

جامعة مسلحة ابحتجاز حمتجزين يف بدلان تعمل فهيا اللجنة ادلولية. وحيامث أأمكن، تتعاون اللجنة ادلولية  80تقوم أأكرث من 

كام تفعل مع مجيع أأطراف الزناع املسلح من أأجل كفاةل احرتام كرامة احملتجزين وسالمهتم  من غري ادلولمع امجلاعات املسلحة 

                                                 
ا حقوقاا متس فئات  -الأشخاص ذوي الإعاقةمثل اتفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي ضد املرأأة أأو اتفاقية حقوق الطفل أأو اتفاقية حقوق  -توفر اتفاقيات الأمم املتحدة املكرسة 74 أأيضا

 معينة من الأشخاص وتس تمكل قواعد القانون ادلويل الإنساين.
 .15و 14الصفحتان ، 2011تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام اللجنة ادلولية،  75
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؛ وحيامث دعت الرضورة، مساعدة سلطات الاحتجاز عىل ةمعاملهتم وفقاا للقانون ادلويل الإنساين واملبادئ الإنسانيالبدنية و 

 الوفاء ابلزتاماهتا.

، مهنا وقد يتفامق هذا الاس تضعاف بفعل عوامل ش ىتيف حاةل اس تضعاف. ؤدي احلرمان من احلرية اإىل وضع الأشخاص ي

 من غري ادلولويشلك الاحتجاز من جانب امجلاعات املسلحة  76وظروف وأأس باب احتجازمه.اجلهة اليت تقوم ابحتجازمه 

ا من التنوع الكبري اذلي تتسم به امجلاعات يف أأغلب الأحوال حتدايت معلية وقانونية عديدة. و  تنشأأ هذه التحدايت أأساسا

معرفهتا ابلقانون  وأأ قدراهتا املادية  وأأ هيلكها التنظميي  وأأ ابختالف واقعها امليداين : ويتصل هذا التنوع من غري ادلولاملسلحة 

 وقبولها هل أأو دوافعها أأو أأيديولوجيهتا.ادلويل 

 

ن ُوجدت -جراءات القضائية وغريها من الإجراءاتوالإ  وتتباين معامةل احملتجزين ا امل  -اإ نطبقة عىل حرماهنم من حريهتم أأيضا

أأفراد قوات الأمن التابعة حسب أأس باب احتجازمه. ويشمل الأشخاص احملرومون من حريهتم من قبل امجلاعات املسلحة 

اجلرامئ العامة يف الأرايض اخلاضعة بسبب ارتاكب و؛ والأشخاص املعتقلني للخصم والأفراد املشتبه يف قياهمم بدمع العد

، عىل أأن الفئة الأخرية حُتتجز ابلرضورة مبا خيالف القانون ادلويل لس يطرهتا الفعلية؛ وأأفراد امجلاعة املسلحة نفسها؛ أأو الرهائن

ضعاف الإنساين.  والأس باب اليت تدفع امجلاعات املسلحة اإىل حرمان الأشخاص من حريهتم متعددة ومتداخةل: كفاةل أأمهنم واإ

ويه كفاةل الانضباط داخل صفوفها. عن طريق جعل قواته عاجزة عن القتال؛ أأو حفظ "القانون والنظام"؛ أأو اخلصم 

ا هبدف تبادل حتت ظهار سلطهتجز أأيضا  اكتساب الأموال.ا عن طريق احتجاز احملتجزين؛ أأو احملتجزين مع اخلصم؛ واإ

 

ويتضمن القانون ادلويل الإنساين مجموعة من القواعد الأساس ية اليت حتمي مجيع احملتجزين لأس باب تتعلق ابلزناع املسلح، 

ضد حياة . وهو يتضمن قواعد حتظر بوضوح العنف من غري ادلولأأولئك اذلين حتتجزمه امجلاعات املسلحة مبا يف ذكل 

ن الربوتوكول الإضايف الثايناملشرتكة مل تتطرق اإىل ظروف الاحتجاز 3الإنسان وخشصه. وعىل الرمغ من أأن املادة   -، فاإ

نسانية مجليع وقواعد القانون ادلويل الإنساين العريف تلزم أأطراف الزناع املسلح  -عند الاقتضاء بتوفري ظروف احتجاز اإ

صدار الأحاكم وتنفيذ الإعدامات احملتجزين لأس باب تتعلق ابلزنا ع. وابلإضافة اإىل ذكل، حيظر القانون ادلويل الإنساين اإ

 دون حمامكة عادةل.

 

وابلنس بة لبعض د. ع، والكثري مهنا مل حُيل بة أأعاله حتدايت قانونية عىل خمتلف املس توايتني وتشلك الوقائع املعقدة املب 

كفاةل أأن تكون امجلاعات القواعد، مثل تكل القواعد املتعلقة مبعامةل احملتجزين وظروف احتجازمه، قد يمتثل التحدي يف 

ا ادلاخلية وثقافهتا التنظميية؛ وأأن تكون عىل دراية ابلقانون وأأن تقبهل وأأن تدمج أأحاكمه يف قواعده من غري ادلولاملسلحة 

وارد املادية الالزمة يف الظروف امليدانية اخملتلفة؛ وأأن تترصف يف امللعملية لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين التوجهيات ادلهيا 

ا بشأأن احلظر املفروض عىل الاحتجاز التعسفي نسانية. وتنشأأ مسائل قانونية أأكرث تعقيدا ؛ وقواعد لكفاةل ظروف احتجاز اإ

ادةل؛ والضامانت الإجرائية الالزمة لالعتقال؛ واحلظر املفروض عىل نقل احملتجزين القانون ادلويل الإنساين بشأأن احملاكامت الع

فعىل سبيل املثال، تقتيض الالزتامات ابحملامكة العادةل أأن تستند الأحاكم اإىل "القانون" ابخملالفة ملبدأأ عدم الإعادة القرسية. 

ا يف النظم القانونية لدلوةل. وابلإضافة اإىل ذكل، ترى  تعلهنا "حممكة مشلكة تشكيالا نظامياا"وأأن  مثل احملامك اليت تعمل معوما

                                                 
 انظر: 76

ICRC, “Reports and documents: Protecting people deprived of their liberty”, International Review of the Red Cross, Vol. 98, 

No. 903, 2016, pp. 1043–1066. 
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ضامن أأل يرىق الاعتقال اإىل حد الاحتجاز التعسفي يقتيض أأن حُتدد أأس باب الاعتقال يف وثيقة ملزمة  اللجنة ادلولية أأن

 77"هيئة اس تعراض مس تقةل وغري متحزية".للقوات القامئة ابلحتجاز وأأن ختضع قرارات الاعتقال لس تعراض من قبل 

هذه املفاهمي وغريها من املفاهمي القانونية يف س ياق الاحتجاز من قبل امجلاعات املسلحة وكيف ويبقى أأن نوحض ما تعنيه 

 ميكن للجامعات املسلحة أأن تنفذ هذه القواعد.

 

ىل الوضوح بشأأن القواعد القانونية اليت حتمي احملتجزين الواقعني يف قبضة  ويؤدي امجلع بني التحدايت العملية والافتقار اإ

ىل  من غري ادلولامجلاعات املسلحة  نسانية كبرية. وغياب احرتام هذه القواعد يف أأغلب الأحوال اإ اس تحداث احتياجات اإ

تتبعها خمتلف امجلاعات املسلحة لتنفيذ قواعد القانون ادلويل الإنساين املنطبقة. ومن املهم توضيح الطرق اليت ميكن أأن 

ا مواءمة اسرتاتيجياهتا  لس تخدام القانون ادلويل الإنساين واملبادئ الإنسانية لتحسني حامية وتواصل اللجنة ادلولية أأيضا

 .من غري ادلولاحملتجزين الواقعني يف قبضة امجلاعات املسلحة 

 

ا  : الإرهاب وتدابري ماكحفة الإرهاب والقانون ادلويل الإنساينخامسا
 

ىل مواهجة هتديدات يف الس نوات الأخرية،  ىل  من غري ادلولمن الأفراد وامجلاعات املسلحة اضطرت ادلول اإ اليت تلجأأ اإ

ا عىل ذكل، وضعت ادلول واملنظامت ادلولية تدابري  مزتايدة القوة ملاكحفة الإرهاب. وليس هناك شك أأعامل الإرهاب. وردا

وتنكر أأعامل الإرهاب . مرشوعية ورضورة ترصف ادلول عىل الصعيد الوطين والإقلميي وادلويل لضامن أأمهنا وأأمن ساكهنايف 

لهيا القانون ادلويل الإنساين. وتدين اللجنة ادل نسانية وتتعارض مع املبادئ اليت يستند اإ ولية أأعامل الإرهاب املبدأأ الأسايس لالإ

 ، سواء ارتكبت أأو مل ترتكب يف س ياق نزاع مسلح.بغض النظر عن مرتكبهيا

 

زاء التبعات الإنسانية لعمليات ماكحفة الإرهاب. ففي س ياقات عديدة، مبا  ويف الوقت نفسه، تشعر اللجنة ادلولية ابلقلق اإ

، نُفذت معليات ماكحفة الإرهاب يف س ياق الزناع املسلح من قبل القوات يف ذكل يف أأفريقيا والرشق الأوسط وأ س يا

من سواء منفردة أأو يف صورة ائتالفات أأو حتت رعاية منظمة دولية. وتشعر اللجنة ادلولية ابلقلق  -املسلحة التابعة لدلوةل

عدةل عىل امجلاعات أأو الأفراد اذلين الاعتقاد اخلاطئ املتكرر بأأن القانون ادلويل الإنساين ل ينطبق أأو ينطبق بصورة م

رهابيون وعىل أأرسمه.  يصنفون عىل أأهنم اإ

 

ىل توضيح بعض جوانب انطباق القانون ادلويل الإنساين عىل معليات ماكحفة الإرهاب؛ )1هذا الفصل ) ( 2( يسعى اإ

بية عىل العمل الإنساين اذلي ويلفت الانتباه اإىل حقيقة أأن تدابري ماكحفة الإرهاب ميكن أأن يكون لها أ اثر حقيقية وسل 

وضع املقاتلني الأجانب وأأرسمه وحاميهتم يف ( ويناقش 3تضطلع به املنظامت الإنسانية غري املتحزية، ومهنا اللجنة ادلولية؛ )

طار القانون ادلويل الإنساين، ويركز بوجه خاص عىل احتياجات النساء والأطفال.  اإ

 

 

                                                 
77 ICRC, “Internment in armed conflict: Basic rules and challenges”, opinion paper, 2014;  

 pdf%20-11-icrc-paper-position-detention-https://www.icrc.org/en/download/file/3223/security.2014متاح عرب الرابط التايل: 

 

https://www.icrc.org/en/download/file/3223/security-detention-position-paper-icrc-11-2014.pdf
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املصنفة عىل  من غري ادلولانطباق القانون ادلويل الإنساين عىل ادلول اليت حتارب "الإرهاب" وامجلاعات املسلحة  .1

 أأهنا "اإرهابية"

 

ثالثة حتدايت رئيس ية تواجه انطباق القانون ادلويل الإنساين عىل تعكف اللجنة ادلولية منذ س نوات طويةل عىل مالحظة 

 معليات ماكحفة الإرهاب.

 

، تنكر بعض ادلول أأن القانون ادلويل الإنساين ينطبق  حىت يف مواهجة  -معليات ماكحفة الإرهاب اليت تضطلع هباعىل أأولا

عىل بدافع القلق من أأن الاعرتاض بوجود نزاع مسلح ميكن أأن يضفي الرشعية  -حالت الزناع املسلح البالغة الوضوح

عىل الرمغ من أأن قواعد القانون  -شعور ابلقلق اليوم أأكرث من أأي وقت مىض"الإرهابني" بطريقة أأو بأأخرى. ويسود هذا ال 

مينح أأي وضع قانوين لأي  لبأأن انطباق القانون ادلويل الإنساين  املشرتكة( تقر رصاحةا  3ادلويل الإنساين )ول س امي املادة 

ناكر أأن امجلاعات املسلحة طرف غري حكويم يف الزناع املسلح.  ن اإ رهابية"  ولمن غري ادلواإ ميكن أأن املصنفة عىل أأهنا "اإ

ذ أأنه يعرقل اإىل حد كبري تطبيق القواعد الأساس ية اليت  شاكلية، اإ تكون طرفاا يف نزاع مسلح غري دويل، أأمر ينطوي عىل اإ

القواعد )عىل سبيل املثال،  من غري ادلولاعات ول وامجللأطراف الزناع من ادلينص علهيا القانون ادلويل الإنساين ابلنس بة 

املتعلقة بسري الأعامل العدائية أأو القواعد اليت حتمك الوصول الإنساين( وقد تعرض للخطر التطبيق الفعيل للحامية املنصوص 

 علهيا فهيا.

 

ىل اعتبار أأي معل عنف ترتكبه جامعة مسلحة  يف نزاع مسلح معالا من أأعامل  من غري ادلولاثنياا، تتجه بعض ادلول اإ

ذا اكن العمل املذكور غري حمظور يف الواقع مبوجب القانون ادلويل  وهو منالإرهاب،  مث غري مرشوع ابلرضورة، حىت اإ

ىل تقليص أأي حافز لالمتثال للقانون ادلويل الإنساين.  الإنساين. ومن احملمتل أأن يؤدي هذا الهنج اإ

 

املصنفة عىل  من غري ادلولأأن الهتديد الاس تثنايئ اذلي تشلكه امجلاعات املسلحة طورت بعض ادلول خطاابا مفاده لثاا، اث

رهابية" يس تلزم اس تجابة اس تثنائية.  نسانيهتم واس تخدام خطاب أأهنا "اإ لالإشارة وتعمل بعض ادلول عىل جتريد خصوهما من اإ

رهابية" ليست جديرة حبامية القا ىل أأن الأطراف الفاعةل املصنفة عىل أأهنا "اإ نون ادلويل، مبا يف ذكل القانون ادلويل الإنساين: اإ

 وتتابعه اللجنة ادلولية عن كثب. وهو اجتاه مثري للقلق

 

، ل يشارك يف هذه املواقف مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف احلرب عىل الإرهاب. تعرتف العديد من ادلول وحلسن احلظ

رهاب عندما تس تويف الرشوط الالزمة لتطبيقه. أأما القرار ة الإ بأأن القانون ادلويل الإنساين ينطبق عىل معليات ماكحف

ذا اكنت مواهجة مسلحة تتضمن هذه امجلاعات ترىق اإىل حد الزناع املسلح ا من نزاع  اخلاص بتحديد ما اإ أأو تشلك جزءا

مسلح، فيجب أأن يصدر بطريقة موضوعية وحرصايا عىل أأساس احلقائق عىل أأرض الواقع واملعايري املعرتف هبا لتصنيف 

طار القانون ادلويل الإنساين.  الزناعات يف اإ

 

ذا اكنت هناك جامعة مسلحة  رهابية" تمتتع ابلقدر  من غري ادلولوابلتايل، اإ الاكيف من التنظمي لأغراض مصنفة عىل أأهنا "اإ

مواهجة مسلحة تتسم ابلقدر الاكيف من الشدة مع ادلوةل أأو جامعات مسلحة أأخرى، القانون ادلويل الإنساين، وتشارك يف 

ن الوضع يرىق اإىل حد الزناع املسلح غري ادلويل وخيضع للقانون ادلويل الإنساين. وعىل العكس من ذكل ، ل ختضع للقانون فاإ
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رهابية" ولكهنا تظل دون حد الزناع ادلويل الإ  نساين حالت العنف اليت يشارك فهيا أأفراد أأو جامعات مصنفة عىل أأهنا "اإ

 78املسلح. ويف هذه احلالت، حيمك قانون حقوق الإنسان معليات ماكحفة الإرهاب.

 

ىل تفسريات مفرطة  ا اإ التسامح لقواعد القانون ادلويل الإنساين. وتشمل الأمثةل يف وقد أأدت مزامع "الطابع الاس تثنايئ" أأيضا

ني ط، واليت يمت مبوجهبا اس هتداف الأشخاص املتورللفئات اليت جيوز اس هتدافها بشلك قانوينعىل ذكل التفسريات الفضفاضة 

رهابية" عىل سبيل املثال؛ يف متويل امجلاعات املسلحة املنظمة  تفسري مبدأأ التناسب،  والتساهل يفاليت تصنف عىل أأهنا "اإ

حداث خسائر عرضية مفرطة مبا يسمح  صابة املدنيني، و/ابإ حلاق أأرضار ابلأعيان املدنية؛ واتباع  يف أأرواح املدنيني، واإ أأو اإ

رهابيون" من حريهتمحرمان هنج انتقايئ يف التعامل مع القواعد اليت تنظم  ، مما يربر عىل الأشخاص املصنفني عىل أأهنم "اإ

طاةل أأمد احلبس الانفرادي أأو احلرمان من التصال ابلأرسة أأو اس تحاةل الطعن يف مرشوعية الاحتجاز. سبيل املثال  اإ

 

ىل معايري جديدة  ا من حيث حتولها اإ أأدىن من املعايري اليت ظلت مقبوةل عىل مدى تشلك هذه التفسريات املتساهةل خطرا

ىل  لضحااي الزناع املسلح، مبا يف ذكل القانون ادلويل الإنساين  تفكيك امحلاية الأساس ية اليت يوفرهاعقود. وقد تؤدي اإ

رهابيون". وينبغي لدلول  ذا مت تصنيفهم عىل أأهنم "اإ الأشخاص العاجزون عن القتال، اذلين يظلون مشمولني ابمحلاية حىت اإ

أأن الأسس املنطقية اليت يستند وعىل أأن تعيد التأأكيد عىل أأن القانون ادلويل الإنساين يشلك فرعاا متوازانا من فروع القانون 

لهيا ل تزال حصيحة. وجيزي القانون ادلويل الإنساين حتييد العدو والتغلب عليه الوقت نفسه عىل معايري  يفبيامن حيافظ  اإ

ىل أأهد اف الإنسانية يف الزناع املسلح. ويتضمن القانون ادلويل الإنساين قواعد تسمح عىل سبيل املثال بتوجيه القوة الفتاكة اإ

ىل مبدأأ الرضورة العسكرية  ا اإ أأو اعتقال أأفراد العدو لأس باب أأمنية ملحة. ول مينع القانون ادلويل الإنساين مرشوعة استنادا

نسانية اتفقت مجيع ادلول عىل احرتامه حماربة الإرهاب بصورة فعاةلادلول من  ا أأساس ياا لالإ حىت يف احلالت ، بيامن يضع خطا

 الأكرث اس تثنائية.

 

 تدابري ماكحفة الإرهاب والعمل الإنساين القامئ عىل أأساس املبادئ .2

 

طار تدابري ماكحفة الإرهاب، والرامية اإىل كبح ادلمع املبارش وغري املبارش ملا يطلق عليه  أأدت اجلهود، املضطلع هبا يف اإ

رهابية" اإىل زايدة  جراءات الرصد والقيود املفروض"منظامت اإ تعترب من قبيل دمع أأو مساعدة عىل مجيع الأنشطة اليت  ةاإ

رهابيون". من غري ادلولامجلاعات املسلحة   أأو الأفراد املصنفني عىل أأهنم "اإ

 

ا سلبيرا ويتضح من ش ىت الزن  ا تأأثريا اعات املسلحة اليت دارت رحاها يف العقد املايض أأن تدابري ماكحفة الإرهاب تؤثر أأيضا

العمل الإنساين  وتنفيذعىل الاضطالع بأأنشطهتا الإنسانية  -ومهنا اللجنة ادلولية -عىل قدرة املنظامت ادلولية غري املتحزية

صدق هذا بشلك خاص يف املناطق اليت تنشط فهيا امجلاعات املسلحة القامئ عىل أأساس املبادئ يف حالت الزناع. وي

                                                 
ىل القانون ادلويل الإنساين وقانون  78 قلميية اليت تتناول الإرهاب مثل التفاقية ادلولية لقمع الهجامت الإرهابية ابلقنابل ابلإضافة اإ حقوق الإنسان، قد تنطبق الصكوك ادلولية والإ

(. وترى اللجنة ادلولية أأن 2001(، واتفاقية ش نغهاي ملاكحفة الإرهاب )2005(، واتفاقية جملس أأورواب بشأأن منع الإرهاب )1999(، والتفاقية ادلولية لقمع متويل الإرهاب )1997)

ند ارتاكهبا أأثناء الزناع املسلح مثل الهجامت ضد الصكوك الرامية اإىل ماكحفة الإرهاب ينبغي أأل تصنف مضن فئة "الإرهابية" الأعامل اليت حيمكها القانون ادلويل الإنساين ول حيظرها ع 

 أأهداف عسكرية أأو أأفراد عسكريني.
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ىل العمل الإنساين القامئ عىل أأساس املبادئ رهابية وتش تد احلاجة اإ . ويف بعض الس ياقات، حالت تدابري املصنفة عىل أأهنا اإ

ا. ىل الفئات الأكرث احتياجا غاثة وامحلاية الإنسانية اإ  ماكحفة الإرهاب دون وصول الإ

 

بني تدابري ماكحفة الإرهاب اخملتلفة اليت وضعهتا ادلول واملنظامت ادلولية، يثري بعضها القلق عىل وجه اخلصوص: ومن 

رهابيون"؛ ونظم  ىل الأفراد أأو امجلاعات املصنفني عىل أأهنم "اإ القوانني اجلنائية اليت جترم أأي شلك من أأشاكل ادلمع املقدم اإ

ورشوط ماكحفة الإرهاب الأكرث فادة هؤلء الأفراد وامجلاعات من أأي موارد؛ العقوابت اليت هتدف اإىل ضامن عدم اس ت

ا يف اتفاقيات المتويل بني املاحنني واملنظامت الإنسانية. وتظهر مجموعة مزتايدة من البحوث  أأن هذه رصامة والأكرث تعقيدا

وميكن  79ملتحزي، عىل حساب احملتاجني.العمل الإنساين غري ا -بل ومنعت -التدابري، عن غري قصد أأو عن معد، قد عرقلت

زايرة احملتجزين أأن تؤثر عىل مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنسانية، اليت يعد كثري مهنا من عنارص هممة اللجنة ادلولية: 

يصال املعوانت لتل  للساكن ية الاحتياجات الأساس ية ب وتزويدمه ابملساعدة الإنسانية )مبا يف ذكل الزايرات الأرسية(؛ واإ

لهيا؛ وتقدمي املساعدة الطبية اإىل اجلرىح واملرىض من املقاتلني؛ والتدريب عىل  املدنيني يف املناطق اليت يصعب الوصول اإ

 الإسعافات الأولية؛ وتنظمي ندوات جراحة احلرب؛ ونرش القانون ادلويل الإنساين يف صفوف محةل السالح.

 

زاء أأثر تدابري ماكحفة الإرهاب عىل العمل ، أأاثرت اللجنة ادلولية هذه ا2011ويف عام  ملسأأةل علناا وأأعربت عن قلقها اإ

وكررت اللجنة ادلولية التأأكيد عىل موقفها يف مناس بات خمتلفة، اكن أأبرزها من خالل بياانت أأدلت هبا أأمام  80الإنساين.

 املتحدة. اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم املتحدة وجملس الأمن التابع للأمم

 

وينبغي أأل تتعارض تدابري ماكحفة الإرهاب اليت تعمتدها ادلول واملنظامت ادلولية مع املبادئ الإنسانية اليت أأيدهتا ادلول عىل 

الصعيد الس يايس أأو أأقرهتا من خالل اتفاقيات القانون ادلويل الإنساين، وينبغي أأل متنع املنظامت الإنسانية غري املتحزية من 

ىل املبادئ.ع بالاضطال  أأنشطهتا بطريقة تستند اإ

 

ومن الناحية القانونية، تتعارض تدابري ماكحفة الإرهاب اليت تعرقل العمل الإنساين القامئ عىل أأساس املبادئ مع نص وروح 

ا أأو أأكرث من الأفعال التالية: والقان التعاون ن ادلويل الإنساين. فعىل سبيل املثال، جيرم عدد من تدابري ماكحفة الإرهاب واحدا

رهابية"؛ أأو الوجود يف مناطق تنشط فهيا هذه امجلاعات؛ أأو تقدمي  من غري ادلولمع امجلاعات املسلحة  املصنفة عىل أأهنا "اإ

ىض من أأفراد هذه امجلاعات. وتتعارض هذه احملظورات مع ثالثة جمالت من القانون خدمات طبية اإىل اجلرىح أأو املر

ادلويل الإنساين: القواعد اليت حتمك الأنشطة الإنسانية، مبا يف ذكل حق املنظامت الإنسانية غري املتحزية يف عرض خدماهتا 

                                                 
 انظر: 79

Norwegian Refugee Council, Principles under Pressure: The Impact of Counter-Terrorism Measures and 

Preventing/Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian Action, 2018:  

 ؛pressure/-under-https://www.nrc.no/resources/reports/principles متاح عرب الرابط التايل: 

Jessica S. Burniske and Naz Modirzadeh, Pilot Empirical Survey Study on the Impact of Counterterrorism Measures on 

Humanitarian Action, 2017:  

 ؛comment-and-study-survey-empirical-https://pilac.law.harvard.edu/pilotمتاح عرب الرابط التايل: 

Kate Mackintosh and Patrick Duplat, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled Humanitarian 

Action,  

 ، متاحة عرب الرابط التايل:2013ويه دراسة أأجريت بتلكيف من مكتب الأمم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية وجملس الرنوجيي لالجئني، 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CounterTerrorism_Study_Full_Report.pdf. 
 .53-48، الصفحات 2001تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام انظر اللجنة ادلولية،  80

https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://pilac.law.harvard.edu/pilot-empirical-survey-study-and-comment
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CounterTerrorism_Study_Full_Report.pdf
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ها؛ والقواعد اليت حتمي اجلرىح واملرىض فضالا عن والالزتام ابلسامح بأأنشطة الإغاثة اليت تضطلع هبا هذه املنظامت وتيسري 

تكل اليت توفر املساعدة الطبية، ول س امي احلظر املفروض عىل عقاب خشص عىل أأداء همام طبية وفقاا ل داب همنة الطب؛ 

 والقواعد اليت حتمي طوامق العمل الإنساين.

 

ا أأظهرت و  نسانياا يف جمال ماكحفة التدابري التصحيحية أأو أأن اخلربة املكتس بة مؤخرا ا اإ تدابري التخفيف ميكن أأن تشغل حزيا

والهدف من هذه مد عدد من "الاس تثناءات الإنسانية" يف الصكوك الأخرية. عتُ وعىل وجه اخلصوص، ا الإرهاب.

ضطلع تستبعد من نطاق تطبيق تدابري ماكحفة الإرهاب الأنشطة ذات الطابع الإنساين البحت اليت تالاس تثناءات هو أأن 

هبا املنظامت الإنسانية غري املتحزية مثل اللجنة ادلولية. وقد أأثبتت أأهنا طريقة فعاةل للحفاظ عىل الأنشطة الإنسانية وفقاا 

ا عىل أأن ماكحفة الإرهاب واحلفاظ عىل القانون ادلويل الإنساين  لنص وروح القانون ادلويل الإنساين. ويه تربهن أأيضا

ا.مسأألتاوالأنشطة الإنسانية   ن متوافقتان متاما

وعىل الرمغ من بعض الس بل املفيدة واملثرية لالهامتم، مثل بنود الاس تثناءات الإنسانية، فاإن تدابري التخفيف القانونية 

والس ياس ية الفعاةل اليت حتافظ عىل العمل الإنساين القامئ عىل أأساس املبادئ ل تزال اندرة للغاية. وتربز اخملاوف املتعلقة 

 الإرهاب يف البيئة الس ياس ية احلالية، ويتقلص اجملال الإنساين بشلك مطرد. مباكحفة

 

أأو اعمتدت قرارات تؤكد عىل رضورة أأن متتثل تدابري ماكحفة الإرهاب أأصدرت العديد من اجلهات صاحبة املصلحة بياانت 

 2019مارس  أ ذار/املؤرخ يف  2462للقانون ادلويل الإنساين )انظر عىل سبيل املثال قرار جملس الأمن التابع للأمم املتحدة 

نظر عىل سبيل املثال قرار امجلعية العمل الإنساين القامئ عىل أأساس املبادئ )ابشأأن ماكحفة متويل الإرهاب( وأأل تعرقل 

بشأأن اسرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملاكحفة  2018يونيو  املؤرخ يف حزيران/ A/RES/72/284العامة للأمم املتحدة 

هذه ا. وبعد اعامتد ومن الرضوري ال ن سد الفجوة بني هذه الالزتامات والتدابري العملية الالزمة لتنفيذهالإرهاب(. 

أأن جتد ال ن الس بل الالزمة لتحقيق التسوية الفعاةل للتوتر بني تدابري ماكحفة الإرهاب القرارات، يتعني عىل ادلول واملنظامت 

والعمل الإنساين القامئ عىل أأساس املبادئ. وجدير ابذلكر أأن قدرة املنظامت الإنسانية غري املتحزية عىل أأداء أأنشطهتا 

لهيا عىل احملك.الإغاثة  وتوفريالإنسانية البحتة  ا اإ  للفئات الأكرث احتياجا

 

 وضع وحامية املقاتلني الأجانب وأأرسمه .3

 

حدى البدلان  ى "املقاتلون الأجانب"؛ رعااي اإ رد عىل مدى الس نوات القليةل املاضية ظاهرة ما يُسمه لقد ازدادت بشلك مطه

وقد ُوجه قدر كبري من الاهامتم  81يف أأرايض دوةل أأخرى. من غري ادلولاذلين يسافرون ليقاتلوا اإىل جانب جامعة مسلحة 

بد من الإشارة  أأنشطة املقاتلني الأجانب وأأرسمه ومصريمه. ولكن لحنو س ياق الزناعات يف العراق وسورية الإعاليم يف 

ىل أأن الساكن عىل نطاق أأوسع ل يزالون يعانون من ال اثر املدمرة للزناع املسلح:  -مبا يتجاوز بؤرة الاهامتم الإعاليم -اإ

ن عن أأرسمه؛ ونزحوا داخلياا وعرب احلدود؛ وتعرضوا لالإصابة والقتل؛ وُدمرت س بل عيشهم. وجحم انفصل الساك

 82رق.الاحتياجات الإنسانية الناش ئة عن هذه الزناعات هائل، وتعمل اللجنة ادلولية عىل التصدي لهذه املعاانة بعدد من الط

                                                 
 . 20و 19الصفحتان ، 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام يستند القسم احلايل اإىل مناقشة مسأأةل "املقاتلني الأجانب"، يف اللجنة ادلولية،  81
 ؛ متاح عرب الرابط التايل:2019أ ذار/مارس  22انظر بيان رئيس اللجنة ادلولية الصادر يف  82

https://www.icrc.org/ar/document/statement-icrc-president-upon-ending-5-day-visit-syria  

https://www.icrc.org/ar/document/statement-icrc-president-upon-ending-5-day-visit-syria
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وجبانب الاحتياجات امللحة للساكن احملليني، حددت اللجنة ادلولية شواغل حمددة بشأأن معامةل املقاتلني وخالل هذا العمل 

 الأجانب وأأرسمه.

 

وما يقابلها من صعوبة مناقشة الإطار القانوين املنطبق مبوجب رشوط عامة احلالت الفردية وتمتزي هذه الظاهرة بتنوع 

د؛ وادلوةل اليت لها ولية قضائية ؛ وجنس ية الفر من غري ادلول. وطبيعة ارتباط الفرد ابمجلاعة املسلحة حمددةوليست رشوط 

ىل أأخرى. وابلتايل، عىل الفرد: يه   املقاتلني اإطالق التعماميت عىل فاإنعدد حمدود من عوامل كثرية ختتلف من حاةل اإ

غفال احلقائق اليت تنبثق ما تبعات قانونية هممة: عىل سبيل املثال، قد يرافق الأطفال أأفراد الأرسة هنا لأجانب وأأرسمه هيدد ابإ

ىل جانب امجلاعة املسلحة  ويه نفسها يف هذه احلاةل من "املقاتلني الأجانب"(؛ نفسها ) من غري ادلولأأو رمبا انتقلوا للقتال اإ

ر لتجنب املبالغة يف التبس يط ب تويخ احلذ، جيوابملثلأأنفسهم. جرمية التجنيد غري الرشعي ورمبا ارتكبوا جرامئ اكبدوا  ورمبا

ىل مناطق تنشط فهيا هذه امجلاعات املسلحة أأو رمبا وقعن  فرمبا سافرت النساء طواعيةا فامي يتعلق ابلنساء يف هذا الس ياق.  اإ

ورمبا ثال ل احلرص العنف اجلنيس(؛ ورمبا يرتكنب جرامئ احلرب أأو يقعن حضية لها )مبا يف ذكل عىل سبيل امل حضية لالجتار؛ 

 .من املدنيني التابعني لهاأأو  من غري ادلولاضطلعن بطائفة واسعة من الأدوار بوصفهن من أأفراد جامعة مسلحة 

 

اذلي يشلكه املقاتلون الأجانب وأأرسمه، مبا يف واختذت ادلول مجموعة متنوعة من التدابري لقمع الهتديد املتصور أأو احملمتل 

لغاء اجلنس ية. وعىل الرمغ من أأن أأغلب ذكل  التدابري الأمنية املتخذة لها اس تخدام القوة، والاحتجاز، وحظر السفر، واإ

نفاذ القانون  ن القانون ادلويل الإنساينطابع اإ ا أأن يراعى  -قتضاءعند الا -ومن مث ختضع لقانون حقوق الإنسان، فاإ جيب أأيضا

 .وحيرتم

 

 الإنساين عىل املقاتلني الأجانب وأأرسمهانطباق القانون ادلويل 
 

ول توجد قواعد  -يوجد نظام حمددل و 83للقانون ادلويل الإنساين.املصطلحات الفنية من مفهوم "املقاتل الأجنيب" ليس 

مع مسأأةل املقاتلني الأجانب وأأرسمه. ويتعامل القانون ادلويل  تتعامل رصاحةا  -مبوجب القانون ادلويل الإنساين -حمددة

الإنساين مع هؤلء الأفراد كام يتعامل مع أأي خشص أ خر مشارك يف الزناع املسلح أأو مترضر منه. وهو ينظم ترصفات 

بري يف س ياق نزاع ، عندما تتخذ هذه التدااملقاتلني الأجانب وأأرسمه فضالا عن أأي تدابري تتخذها ادلول فامي يتعلق هبم

اليت يوجد فهيا مقاتلون أأجانب وأأرسمه،  يتوقف انطباق القانون ادلويل الإنساين عىل حاةل العنفوابلتايل، . قامئمسلح 

ذا اكنت معايري وجود نزاع املسلح، ول س امي تكل املنصوص علهيا يف املادتني  املشرتكتني بني اتفاقيات  3و 2عىل ما اإ

 اس توفيت.، قد 1949جنيف لعام 

 

بشأأن سري وعندما يشارك املقاتلون الأجانب يف العمليات العسكرية، فاإن قواعد القانون ادلويل الإنساين ذات الصةل 

لزمة لأي فئة أأخرى الأعامل العدائية يه اليت تنظم سلوكهم. ومه من مث خيضعون ملبادئ وقواعد القانون ادلويل الإنساين امل

 معلياهتم العسكرية.من املقاتلني يف سري 

                                                 
ولية أأن الومص يؤثر عىل الأشخاص يس تخدم مصطلح "املقاتلني الأجانب وأأرسمه" هنا لأغراض التسهيل، مع العمل أأن هذا املصطلح قد ينطوي عىل خطر الومص. وتالحظ اللجنة ادل 83

رهابية"املرتبطني  ذا اكنوا من رعااي  -بل وميكن أأن يؤثر عىل طائفة واسعة من الأشخاص اذلين اكن هلم أأي اتصال هبذه امجلاعات -جبامعات مسلحة مصنفة عىل أأهنا "اإ بغض النظر عام اإ

 بدل اثلث.
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فيجب أأن يس تفيدوا وعندما يقع املقاتلون الأجانب وأأرسمه يف قبضة أأحد أأطراف القتال، ول س امي حني حيرمون من حريهتم، 

عىل ذكل، يف  من نفس امحلاية اليت توفرها قواعد القانون ادلويل الإنساين لأي خشص أ خر يف حاةل من هذا القبيل. وبناءا 

فضالا عن الربوتوكول  -املشرتكة والقانون ادلويل الإنساين العريف 3الزناعات املسلحة غري ادلولية، س تخضع معاملهتم للامدة 

الإضايف الثاين حسب الاقتضاء. والأمه من ذكل أأن هذه القواعد تقتيض، مجةل أأمور مهنا أأن يقدم الطرف القامئ ابلحتجاز 

ات عندما يُعتقل املقاتلون الأجانب وأأرسمه لأس باب أأمنية ملحة، وأأن حُترتم الضامانت القضائية يف احلاةل الأس باب والإجراء

ىل  ذا اكنت هناك أأس باب موضوعية تدعو اإ اليت يواجه فهيا الأفراد اهتامات جنائية، وأأل ينقل أأي خشص اإىل سلطة اإ

وقه الأساس ية يف حاةل نقهل. وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن الاعتقاد بأأن الشخص س يواجه خطر التعرض لنهتأاكت لبعض حق

املعامةل التفضيلية مطلوبة عىل أأسس من قبيل حاةل الشخص الصحية أأو معره أأو نوعه. ومبوجب القانون ادلويل الإنساين 

ذا مت احتجازمه لأس باب  -العريف، من حق الأطفال احلصول عىل احرتام خاص وحامية خاصة لزناع اب ترتبطمبا يف ذكل اإ

 وجيب أأن حُترتم احلياة الأرسية قدر الإماكن. -املسلح

 

ا أأمنياا  رهابيون"، فضالا عن أأي تصور بأأهنم يشلكون هتديدا ول يؤدي تصنيف املقاتلني والأجانب وأأرسمه عىل أأهنم "اإ

ىل أأي تأأثري عىل انطباق قواعد القانون ادلويل الإنساين ذات الصةل وتطبيقها، مبا  يف ذكل تكل اليت تنص عىل اس تثنائياا، اإ

امحلاية اليت يس تحق هؤلء الأفراد احلصول علهيا. ويف الوقت نفسه، ل حيول القانون ادلويل الإنساين بأأي طريقة دون قيام 

 84املقاتلني الأجانب عىل انهتأاكت القانون اليت قد يرتكبوهنا فامي يتعلق ابلزناع املسلح. مبقاضاةادلول 

 

ن كون القانون ادل ويل الإنساين ينطبق عىل املقاتلني الأجانب وأأرسمه أأثناء الزناع املسلح ل يعين أأن القانون ادلويل واإ

الإنساين ينطبق عىل مجيع التدابري الأمنية اليت تتخذها ادلول ضد الأشخاص. فادلول اليت تكون طرفاا يف الزناع املسلح 

قواعد القانون  وتنطبق تكون مقيدة ابلقانون ادلويل الإنساين. اذلي يشارك فيه املقاتلون الأجانب وأأرسمه يه فقط اليت

ادلويل الإنساين ذات الصةل ابملقاتلني الأجانب وأأرسمه أأول ما تنطبق يف الإقلمي اذلي تدور فيه رىح الزناع املسلح. 

وابلإضافة اإىل ذكل، من املسمل به أأن القانون ادلويل الإنساين ينطبق يف مجيع املناطق يف أأرايض مجيع ادلول املشاركة يف 

ذا مل تكن الأعامل العدائية املرتبطة بذكل الزناع تمت عىل أأراضهيا.نزاع مسلح غري دويل   85خارج احلدود الإقلميية، حىت اإ

قلمي هذه ادلول املتدخةل )ول س امي من خالل النقل أأو  وترى اللجنة ادلولية أأن املقاتلني الأجانب وأأرسمه املوجودين يف اإ

ىل الوطن( يس تفيدون من امحلاية اليت توفره مبا يف ذكل تكل اليت تنظم  -ا قواعد القانون ادلويل الإنساين املنطبقةالإعادة اإ

 القانون احمليل وقانون حقوق الإنسان املنطبقني.ابلإضافة اإىل  -الاحتجاز والتصال ابلأرس وامحلاية اخلاصة للأطفال

 

ليست طرفاا يف الزناع املسلح ويف أأي حاةل أأخرى، ختضع التدابري املتخذة ضد املقاتلني وأأرسمه من جانب ادلول اليت 

لفروع أأخرى من القانون، ول س امي قانون حقوق الإنسان. وجيب عىل مجيع ادلول أأن تضمن أأن ما تتخذه من أأنشطة 

مبا يف ذكل املقاضاة  -ملاكحفة الإرهاب وتدابري أأمنية ضد الأشخاص املصنفني عىل أأهنم من املقاتلني الأجانب وأأقرابهئم

 للقوانني واملعايري ادلولية ذات الصةل. متتثل -يةواحلرمان من احلر 

                                                 
ا، يف ظل غياب امتيازات املقاتلني وحصاانهتم مبوجب القانون اذلي ينظم الزن  84 ماكنية جترمي أأعامل عىل حنو أأكرث حتديدا اعات املسلح غري ادلويل، حتتفظ ادلول مبوجب قانوهنا احمليل ابإ

ذا اكنت مرشوعة مبوجب القانون ادلويل الإنساين أأم ل. -املقاتلني الأجانب  بغض النظر عام اإ
 .14، الصفحة 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام انظر اللجنة ادلولية،  85
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 قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمي الأطفال املرتبطني ابملقاتلني الأجانب
 

تنشأأ رضورة التأأكيد عىل أأن القانون ادلويل جيب أأن حيمك معامةل املقاتلني الأجانب وأأرسمه من اجتاه ترشيعي مس متر يعامل 

عتبارمه حالت اس تثنائية ل ينطبق علهيا القانون القامئ. وترمز لهذا الاجتاه ثالث مسائل تتصل مبعامةل هؤلء الأفراد اب

 الأطفال يف س ياق املقاتلني الأجانب.

 

، تلزتم ادلول بتطبيق القانون واملعايري اليت تنظم معامةل الأطفال املرتبطني ابمجلاعات املسلحة ) ا ابمس أأولا لهيم معوما ويشار اإ

أأو اس تخداهمم يف الأعامل العدائية. ومع  "الأطفال اجلنود"( عىل الأطفال يف س ياق املقاتلني الأجانب اذلين يمت تدريهبم و/

ىل أأن  ذكل، يظل الأطفال اذلين يطلق علهيم مصطلح "املقاتلني الأجانب" مس تحقني لهذه امحلاية القانونية. وجتدر الإشارة اإ

توكول الاختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأأن مشاركة الأطفال يف الزناع املسلح ملزمة، وادلول الأطراف يف الرب 

بأأن متنح للأطفال اجملندين بصورة غري قانونية مجيع أأشاكل املساعدة املناس بة من أأجل تعافهيم بدنياا ونفس ياا عند الرضورة، 

عادة التأأه  دماهجم اجامتعياا؛ وبأأن تتعاون عىل اإ عادة اإ عادة الإدماج الاجامتعي لهؤلء الأطفال، بس بل من بيهنا املساعدة واإ يل واإ

 86التقنية واملالية.

 

من اتفاقية حقوق الطفل،  3بدأأ حتقيق املصاحل الفضىل للأطفال. وهو الزتام أأسايس مبوجب املادة مب وترتبط املسأأةل الثانية 

امت هبا مؤسسات الرعاية الاجامتعية العامة أأو اخلاصة، أأو تتعلق ابلأطفال، سواء ق مبعىن أأنه يف مجيع الإجراءات اليت

والقرارات املتعلقة عىل  .احملامك أأو السلطات الإدارية أأو الهيئات الترشيعية، يويل الاعتبار الأول ملصاحل الطفل الفضىل

دماهجم يه عادة اإ ىل أأوطاهنم واإ عادة الأطفال يف س ياق املقاتلني الأجانب اإ جراءات ينطبق علهيا هذا سبيل املثال بكيفية اإ  اإ

 .من غري ادلولالالزتام، بغض النظر عن معر الطفل وطبيعة مشاركته مع امجلاعة املسلحة 

 

ل عندما تقرر أأما املسأأةل الثالثة ذات الصةل فتتعلق حبق مجيع الأطفال يف أأل ينفصلوا عن وادلهيم عىل كره من الوادلين، اإ 

جراء السلطات اخملتصة، رهنا  عادة نظر قضائية، وفقا ا ابإ ا للقوانني والإجراءات املعمول هبا، أأن هذا الفصل رضوري لصون اإ

( من اتفاقية حقوق الطفل وجيب أأن حترتمه ادلول 1) 9. وهذا احلق منصوص عليه يف املادة مصاحل الطفل الفضىل

ىل الوطن اليت تنشأأ لأرس املقاتلني ا  لأجانب.الأطراف يف ش ىت حالت الاحتجاز والإعادة اإ

 

نسانية حمددة بشأأن املقاتالت الأجنبيات وأأفراد الأرسة من الإانث  شواغل اإ
 

نسانية حمددة بشأأن املعامةل الراهنة واحلاةل املقبةل للمقاتلني الأجانب وأأرسمه. وقد يؤدي الومص  دلى اللجنة ادلولية شواغل اإ

ىل تعريضهم خلطر خاص لنهتاك حقوقهم الأساس ية. أأما املعامةل اليت تتعرض  ومس توى الهتديد املرتبطني هبؤلء املقاتلني اإ

هذه الظروف ومصريهن فهام حمل جتاهل، ويس تلزمان ادلراسة عىل أأساس لك حاةل عىل  لها العديد من النساء يف ظل

آلف املقاتالت يف املعسكرات، وكثري مهنم برفقة أأطفالهن. وبرصف النظر عن احامتل  حدة. فعىل سبيل املثال، توضع أ

                                                 
 (.2000من الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأأن اشرتاك الأطفال يف املنازعات املسلحة ) 7( و2) 6ن املادات 86



33IC/19/9.7 68 

لهين مبوجب القانون احمليل أأو ادلويل، فاإن هؤلء النساء دلهين مجم وعة ممزية من الاحتياجات ويواهجن خماطر توجيه اللوم اإ

جسدية ونفس ية حمددة. وتشمل احتياجاهتن احملددة مواد النظافة الأساس ية لالإانث، والرعاية الطبية للحوامل، واملرضعات، 

ىل أأن العنف اجلنيس يؤثر عىل النساء والرجال و  ن اكن من املهم الإشارة اإ الفتيان وأأولئك الاليت عانني من العنف اجلنيس )واإ

أأو العقاب امجلاعي عىل دورهن املتصور والفتيات يف هذه الظروف(. وتشمل اخملاطر احملددة اليت يواهجهنا العنف الانتقايم 

كـ"عرائس" للمقاتلني الأجانب؛ وانعدام اجلنس ية لأطفالهن نتيجة لقوانني أأو س ياسات اجلنس ية اليت حتد من قدرة النساء 

امت اليت ل تراعي الطائفة الواسعة من الأدوار اليت تضطلع هبا النساء وخرباهتن يف س ياق املقاتلني عىل منح املواطنة؛ واحملاك

 الأجانب.

 

أأو أأفراد أأرسمه يتعني علهيا أأن تعاملهم معامةل  وتشدد اللجنة ادلولية عىل أأن السلطات اليت حتتجز املقاتلني الأجانب و/

نسانية ووفقاا للقانون ادلويل. ويه تقر  نسانية وقانونية أأثناء الزناع أأو بعده يه اإ بأأن تسوية وضع املقاتلني الأجانب بصورة اإ

عىل أأطر قانونية وقرارات س ياس ية متنوعة. وتس تلزم  مسأأةل معقدة ل حماةل وتس تغرق وقتاا. ويعمتد ما حيدث للأجانب عادةا 

عا ىل الوطن أأو اإ عادة التوطني احمليل، مثل الإعادة اإ دة التوطني يف دوةل اثلثة، التعاون من دول متعددة. التدابري خبالف اإ

 عىل ذكل، ينبغي أأن تتخذ خطوات لتحديد وتأأمني احلل الأمثل للك أأجنيب يف أأقرب وقت ممكن. وبناءا 

 

ا: املناخ والزناع املسلح والبيئة الطبيعية  سادسا
 

ىل تفامق أأوجه الاس تضعاف دهور البيئة عىل الساكن يف مجيع أأحناء العامل، ما يؤثر تغري املناخ وت هيدد احلياة ويؤدي اإ

عىل  والتفاواتت والهشاشة الاجامتعية القامئة. ويتعرض الساكن واجملمتعات احمللية والبدلان املترضرة من الزناع املسلح عادةا 

سبب يف هذا لأن الزناعات حتد من قدرهتم عىل التكيف وحامية أأنفسهم. ويرجع بعض ال صوص لتبعات تغري املناخ وجه اخل

ىل أأن الزناعات تلحق الرضر ابملقومات الالزمة لتيسري التكيف مع تغري املناخ، مثل البنية الأساس ية  -ول س امي املمتدة مهنا -اإ

والأسواق واملؤسسات ورأأس املال الاجامتعي وس بل العيش. وداخل تكل البدلان، يتعرض الساكن املس تضعفون لتأأثريات 

من الغذايئ وفقدان فرص كسب العيش والتأأثريات الصحية والزنوح، واليت تتفامق بفعل تدهور البيئة غري متناس بة لنعدام الأ 

وتغري املناخ. ويظل الساكن حياولون التعايش والتكيف مع البيئة املتدهورة ومنو خماطر الفيضاانت واجلفاف واحلرارة الشديدة 

 عيش أأو تغيري منط حياهتم أأو مغادرة منازهلم.والفقر عن طريق البحث عن اسرتاتيجيات جديدة لكسب ال 

 

 2022-2019ومن أأجل تعزيز اس تدامة اس تجابهتا الإنسانية، الزتمت اللجنة ادلولية يف اسرتاتيجيهتا املؤسس ية للفرتة 

ع مجمل مبساعدة اجملمتعات احمللية املترضرة من الزناعات عىل تقليل تعرضها للأرضار عن طريق تعزيز قدرهتا عىل التكيف م

تبعات الزناع وصدمات املناخ. وتكرر الاسرتاتيجية التأأكيد عىل الزتام طويل الأجل بتخفيف أأثر تدهور البيئة وتغري املناخ 

طار هذا الالزتام ا عىل تنقيح عىل الناس وبتعزيز الس ياسات البيئية اخلاصة ابللجنة ادلولية. ويف اإ ، تعمل اللجنة ادلولية أأيضا

لتعزيز زايدة احرتام قواعد القانون ادلويل  87والتعلاميت العسكرية حول حامية البيئة يف أأوقات الزناع املسلحالكتيبات 

 الإنساين القامئة اليت حتمي البيئة الطبيعية من أ اثر الزناع املسلح.

 
                                                 

جبميع  49/50(؛ وأأهاب قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة A/49/323 ،1994أأرفقت املبادئ التوجهيية بتقرير الأمني العام عن عقد الأمم املتحدة للقانون ادلويل )وثيقة الأمم املتحدة  87

دماج املبادئ التوجهيية يف أأدلهتا العسكرية وغريها من التعلاميت الصادرة للأفراد العسكر  ماكنية اإ ىل اإ يالء العناية الواجبة اإ  يني.ادلول اإ
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 تأأثري الزناع املسلح عىل املناخ والبيئة
 

يف مناطق التنوع  مبارشةا  2000و 1950لحة الرئيس ية بني عايم يف املائة من مجيع الزناعات املس 80دارت أأكرث من 

وظلت الزناعات املسلحة  88البيولويج الساخنة اليت تدمع حنو نصف نبااتت العامل والعديد من الأنواع النادرة من احليواانت.

ا عىل البيئة، ويؤثر تدهور البيئة بدوره عىل رفاه الساكن، بل وبقاهئم عىل قيد احلياة. وميكن أأن يؤدي  اا خطرا تشلك دامئ

ىل تدهور البيئة وتدمريها، بس بل من بيهنا تلويث الأرض والرتبة، مع ما يرتتب عىل ذكل من أ اثر متتد عىل نطاق  هذا اإ

مبا فهيا املناطق الساحلية والبحرية وموارد املياه. وميكن أأن تبقى تبعات الزناع لس نوات أأو عقود بعد انهتاء  مناطق واسعة،

 احلرب.

 

ا للأخطار والبيئة معرضة للخطر النامج عن الهجامت املبارشة أأو اس تخدام وسائل أأو أأساليب معينة للقتال.  ويه معرضة أأيضا

حلاق الأرضار والتدمري مبا يف ذكل اجملمعات الصناعية واخملازن القابةل لالحرتاق ومنشأ ت املعاجلة  - ابلبيئة املبنيةالنامجة عن اإ

عىل نطاق املناطق احلرضية والريفية. وميكن أأن  -واملصانع واحملطات واملنشأ ت الزراعية ومواقع اخمللفات الصلبة واخلطرة

ىل تلوث املياه والرتبة والأرض، تؤدي الهجامت عىل املنامج الاس تخراجية واملنشأ ت الكمييائ  حلاق الأرضار العرضية هبا اإ ية أأو اإ

ا عىل البيئة عن طريق تلويث الرتبة  ا شديدا أأو اإطالق امللواثت يف الهواء. وميكن أأن تؤثر املتفجرات من خملفات احلرب تأأثريا

ا يف تغري ومصادر املياه والإرضار ابحلياة الربية. ويف ظل ظروف معينة، ميكن أأن تسهم التبع ات البيئية للزناع املسلح أأيضا

ىل تبعات مناخية ضارة. أأما الإرضار ابلبنية  املناخ. فعىل سبيل املثال، ميكن أأن يفيض تدمري مساحات كبرية من الغاابت اإ

ىل اندفاع مكيات خضمة من  ة غازات ادلفيئالالأساس ية مثل منشأ ت النفط واملنشأ ت الصناعية الكبرية، فميكن أأن يؤدي اإ

ىل الغالف اجلوي.  وغريها من امللواثت احملموةل يف اجلو اإ

 

وجبانب ال اثر النامجة عن ترصفات أأطراف الزناعات املسلحة، هناك تأأثريات معينة غري مبارشة للزناع املسلح هممة يه 

آليات التعايش اليت الأخرى. ويه تشمل اهنيار احلمك؛ وتدهور أأو تأ لك القدرات املؤسس ية يف جمال الإدارة البيئية  وأ

يس تخدهما الساكن املدنيون؛ وتدهور نظم خدمات البنية الأساس ية بأأرسها بسبب نقص التشغيل والصيانة املناس بني عىل 

مدى فرتات زمنية ممتدة. وابلإضافة اإىل ذكل، عندما يضطر الساكن اإىل جتنب مناطق معينة أأو جهرها، لأس باب من بيهنا 

 ميكن أأن يؤدي اإىل الاس تغالل غري املس تدام ملناطق أأخرى، مما يضع البيئة حتت وطأأة املزيد الأرضار البيئية، فاإن ذكل

من الضغط. ومن العوامل الأخرى املهمة اليت تسهم يف الأرضار البيئية اس تغالل املوارد الطبيعية يف دمع اقتصادات احلرب 

 أأو لتحقيق ماكسب خشصية.

 

 لبيئة الطبيعية يف حالت الزناع املسلح الصادرة عن اللجنة ادلوليةاملبادئ التوجهيية املنقحة محلاية ا
 

ل أأن الرضر يف كثري من الأحيان يكون غري مريئ والأرضار البيئية ل تكون  -البيئة يف كثري من الأحيان من حضااي احلرب اإ

مضن أأولوايت الأطراف املتحاربة. وهناك قدر معني من الرضر البييئ متأأصل يف الزناع املسلح، ولكن ل جيوز أأن  عادةا 

                                                 
88 Thor Hanson et al, “Warfare in Biodiversity Hotspots”, Conservation Biology, 23 (3), 2009, pp. 578–587. 
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يكون غري حمدود. ول يتصدى القانون ادلويل الإنساين مجليع التبعات البيئية للزناع املسلح، ولكنه يتضمن قواعد توفر امحلاية 

ىل احلد من ا   لأرضار اليت تلحق هبا.للبيئة الطبيعية وتسعى اإ
 

ىل التعبري عن املعاهدة وقواعد القانون ادلويل الإنساين العريف احلالية. ومتثل  1994ويسعى تنقيح املبادئ التوجهيية لعام  اإ

ىل تقدمي توضيح بشأأن تفسري ادلويل املبادئ التوجهيية املنقحة مجموعة منتقاة من قواعد القانون  الإنساين القامئة وتسعى اإ

ىل أأن القواعد  أأن ذه القواعد ومصادرها. عىل الرمغ منه هنا تشري اإ املبادئ التوجهيية تركز عىل القانون ادلويل الإنساين، فاإ

الأخرى من أأحاكم القانون التعاهدي والقانون العريف ادلولية اليت حتمي البيئة الطبيعة قد تس متر يف الانطباق يف الزناعات 

ىل العمل كأداة مرجعية ميكن أأ  ويه  -ن تس تخدهما أأطراف الزناع محلاية البيئة الطبيعيةاملسلحة. وهتدف املبادئ التوجهيية اإ

 .الإنساين وتنفيذها وتطبيقهاادلويل أأداة ميكن أأن تساعدها عىل اعامتد تدابري ملموسة لتعزيز قواعد القانون 

 

الربوتوكول  من 55ل يوجد يف القانون ادلويل الإنساين تعريف متفق عليه ملصطلح "البيئة الطبيعية". ووفقاا لرشح املادة 

ة لك يشء يوجد أأو حيدث بشلك طبيعي وابلتايل ليس من صنع الإنسان، يالإضايف الأول، يشمل مفهوم البيئة الطبيع 

مثل الغالف املايئ العام، والغالف احليوي، واجلغرافيا الأرضية، والغالف اجلوي )مبا يف ذكل احليواانت والنبااتت واحمليطات 

ة والرتبة والصخور(. وابلإضافة اإىل ذكل، تش متل البيئة الطبيعية عىل عنارص طبيعية قد تكون وغريها من املسطحات املائي

. ومن الأمهية مباكن أأو ل تكون انجتة عن التدخل البرشي، مثل املواد الغذائية واملناطق الزراعية ومياه الرشب واملاش ية

ىل الاكئنات احلية والأش ياء التفسريأأن هذا  ن مصطلح "البيئة الطبيعية"  ل يشري حرصايا اإ غري احلية بشلك منفصل؛ بل اإ

ىل ما  ىل نظام العالقات املتبادةل اليت ل تنفصم بني الاكئنات احلية وبيئهتا غري احلية. وابلنظر اإ ا عىل نطاق أأوسع اإ يشري أأيضا

ا يف رشح املادة  ياا ش  بيعية" بأأوسع معىن ممكن، مت ، ينبغي أأن يفهم مصطلح "البيئة الط 55ورد أأعاله وعىل النحو الوارد أأيضا

هذا الهنج مع حقيقة أأن مفهوم  ويراعيالإنساين.  ادلويل مع املعىن اذلي حددته ادلول لهذا املصطلح يف س ياق القانون

 زايدة املعرفة وكذكل لأن البيئة نفسها عرضة للتغيري املس متر.نتيجة ل"البيئة الطبيعية" قد يتطور مبرور الوقت، 

  

وحيتوي القانون ادلويل الإنساين عىل مجموعة من القواعد اليت حتمي البيئة الطبيعية أأثناء الزناع املسلح. ويرد النوع الأول من 

الإنساين يف القواعد اليت حتمي البيئة الطبيعية عىل وجه التحديد بصفهتا هذه. ويشمل ادلويل امحلاية اليت يوفرها القانون 

حلاق أأرضار طويةل الأجل وواسعة النطاق  ذكل احلظر املفروض عىل ىل اإ اس تخدام وسائل أأو أأساليب احلرب اليت هتدف اإ

نون ادلويل الإنساين يف عام يف تقرير اللجنة ادلولية حول تعزيز القا وردكام و وجس مية ابلبيئة الطبيعية أأو يتوقع مهنا ذكل. 

املنقحة تسعى املبادئ التوجهيية وابلتايل،  89لنقاش." خيضع ل وجس ميةالأجل  النطاق وطويةل ة، فاإن معىن "واسع2011

ىل توضيح هذه املصطلحات ا و . تزال رضوريةالتنقيح ل  مواصةل ، مع الاعرتاف بأأناإ حيظر القانون ادلويل الإنساين أأيضا

، من أأوائل القواعد 1977، اليت اعُتمدت يف عام اكنت هذه القواعدو نتقام. عىل سبيل الاهمامجة البيئة الطبيعية  رصاحةا 

حظر اس تخدام تقنيات التغيري يف البيئة لأغراض  اتفاقية بعداليت حتمي البيئة الطبيعية رصاحةا يف أأوقات الزناع املسلح، 

عسكرية أأو لأية أأغراض عدائية. واكن الاعرتاف بني واضعي الربوتوكول الإضايف الأول برضورة حامية البيئة الطبيعية، ول 

ا، خطوة هممة صوب التأأكيد عىل أأمهية هذه امحلاية.س امي يف وقت   اكنت فيه هذه الفكرة فكرة جديدة متاما

 

                                                 
 ؛ متاح عرب الرابط التايل:31IC/11/5.1.1 ،2011"تعزيز امحلاية القانونية لضحااي الزناعات املسلحة"، اللجنة ادلولية،  89

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm


33IC/19/9.7 71 

الإنساين العامة اليت حتمي البيئة الطبيعية دون أأن يكون هذا هو  ادلويل ويرد النوع الثاين من امحلاية يف قواعد القانون

ا اليوم أأن البيئة الطبيعية لها طابع مدين بشلك افرتايض . الغرض الأسايس مهنا. والأمه من ذكل أأنه من املعرتف به معوما

ا اإىل هذا ذا حتولت أأجزاء مهنا اإىل الأساس، فاإن مجيع أأجزاء أأو عنارص البيئة الطبيعية يه أأعيان مدنية،  واستنادا ل اإ اإ

أأهداف عسكرية. ومن مث، تس تفيد أأجزاؤها اخملتلفة من امحلاية املقابةل اليت يوفرها القانون ادلويل الإنساين، ول س امي املبادئ 

عىل البيئة والقواعد العامة املتعلقة بسري الأعامل العدائية، أأي مبادئ المتيزي والتناسب والاحتياطات. وانطباق هذه املبادئ 

ل أأن املامرسة العملية قد تشهد ظهور حتدايت.  الطبيعية مسأأةل معرتف هبا عىل نطاق واسع، اإ

 

ذا اكن موهجاا ضد عنرص حمدد من البيئة الطبيعية حتول اإىل هدف ل جيوز توجيه جهوم ضد أأجزاء من البيئة الطبيعية  ل اإ اإ

ذا اكنت هناك جزء مم زي من البيئة الطبيعية يقدم، حبمك طبيعته أأو موقعه أأو الغرض عسكري. وقد يكون هذا هو احلال اإ

ذا اكن تدمريه أأو الاستيالء عليه أأو حتييده، لكه أأو جزء منه يف  منه أأو اس تخدامه، مسامهة فعاةل يف العمل العسكري، واإ

الطبيعية مدنية، فال ميكن  الظروف السائدة يف ذكل الوقت، يوفر مزية عسكرية حمددة. وملا اكنت الطبيعة اجلوهرية للبيئة

ل أأهنا ميكن أأن تقدم مسامهة فعاةل يف العمل العسكري  لها حبمك "طبيعهتا" أأن تقدم مسامهة فعاةل يف العمل العسكري، اإ

حبمك موقعها أأو الغرض مهنا أأو اس تخداهما. فعىل سبيل املثال، قد يقدم التل مسامهة فعاةل يف العمل العسكري لقوات 

ذا اكن ا مسامهة فعاةل العدو اإ ت تزودها بنقطة مراقبة ملعسكر خصمها. وقد تسهم أأوراق الشجر يف منطقة غاابت معينة أأيضا

ل أأن مفهوم "املنطقة" جيب أأل يُفرس هبذا الشلك الفضفاض  يف العمل العسكري عن طريق توفري غطاء ملناورات القوات. اإ

ىل اعتبار منطقة واسعة من الغابة هدفاا ع  أأن املقاتلني موجودون يف جزء مهنا. وابلإضافة اإىل سكرايا جملرد اذلي يؤدي اإ

ىل قدرات القتال الفعلية للخصم وأأل تكون  ذكل، فاإن املسامهة يف العمل العسكري جيب أأن تكون "فعاةل" وأأن تُقدم اإ

فعىل سبيل املثال، فاإن منطقة البيئة الطبيعية اليت تمت فهيا أأعامل التنجمي عن  90موهجة فقط حنو قدرته عىل مواصةل احلرب.

يرادات هممة للمجهود  موارد طبيعية عالية القمية ل تقدم مسامهة فعاةل يف العمل العسكري عىل الرمغ من أأهنا قد تودل اإ

 احلريب.

 

ا من وبناءا  ن البيئة الطبيعية محمية أأيضا "الأرضار العرضية"؛ حيظر توجيه جهوم عىل هدف عسكري  عىل طابعها املدين، فاإ

ا بأأجزاء من البيئة الطبيعية تشلك أأعياانا مدنية تعترب مفرطة مقارنةا  ابملزية العسكرية املتوقعة.  قد يتوقع منه أأن يلحق أأرضارا

ا" جيب أأن يمت يف لك حاةل عىل حدة، م ذا اكن الرضر س يكون "مفرطا ىل أأن تقيمي ما اإ ع مراعاة الظروف السائدة وابلنظر اإ

حراق غابة بأأمكلها عند همامجة موقع معسكر واحد  يف ذكل الوقت، مفن أأمثةل الأرضار العرضية غري املتناس بة التسبب يف اإ

صغري للعدو ذي أأمهية بس يطة. وترى اللجنة ادلولية أأن ال اثر غري املبارشة املتوقعة أأو الارتدادية العرضية للهجوم جيب أأن 

بشلك غري مبارش  الاعتبار يف تقيمي التناسب. وهذا الأمر هل أأمهية خاصة محلاية البيئة الطبيعية اليت تترضر عادةا  توضع يف

ذا اكن الأثر متوقع بشلك مناسب س يعمتد عىل احلقائق  ن حتديد ما اإ خبالف الأرضار املبارشة النامجة عن الأعامل العدائية. واإ

ا، أأثناء سري الأعامل العدائية، يف لك حاةل؛ غري أأن التقيمي ينبغي  أأن يسرتشد ابملامرسات السابقة والبياانت التجريبية. وأأخريا

نشاء القواعد العسكرية، جيب تويخ العناية املس مترة لتجنيب الأعيان املدنية، مبا يف  مبا يف ذكل أأثناء حتراكت القوات أأو اإ

                                                 
 ة ادلولية، انظر:لالطالع عىل موقف اللجن 90

Laurent Gisel, “The relevance of revenue-generating objects in relation to the notion of military objective”, in Proceedings of 

the Bruges Colloquium: The Additional Protocols at 40: Achievements and Challenges, 2017, pp. 139–151. 
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ىل اليقني الع ن الافتقار اإ ميل بشأأن ال اثر املرتتبة عىل البيئة الطبيعية من جراء معليات ذكل أأجزاء البيئة الطبيعية. واإ

 عسكرية معينة ل يعفي أأي طرف يف الزناع من اختاذ احتياطات.

 

ىل منع الأرضار أأو احلد مهنا. ويه  ا مبوجب قواعد أأخرى من القانون ادلويل الإنساين تسعى اإ والبيئة الطبيعية محمية أأيضا

عيان اليت حتظى حبامية خاصة، مثل الأشغال واملنشأ ت اليت حتوي قوى خطرة وأأعياانا ل غىن تشمل القواعد املتعلقة ابلأ 

عهنا لبقاء الساكن املدنيني عىل قيد احلياة، فضالا عن القواعد املتعلقة مبمتلاكت العدو والهنب. وابلإضافة اإىل ذكل، تُمنح 

ىل البيئة الطبيعية من خالل القواعد املتع ا اإ لقة ابس تخدام أأسلحة معينة، مبا يف ذكل احلظر املفروض عىل امحلاية أأيضا

اس تخدام مبيدات الأعشاب كوس يةل للقتال؛ والقواعد املتعلقة ابس تخدام الأسلحة احملرقة؛ واحلظر املفروض عىل اس تخدام 

الأرضية؛ والقواعد الرامية  السم أأو الأسلحة املسممة؛ والأسلحة البيولوجية والأسلحة الكمييائية؛ والقواعد املتعلقة ابلألغام

ىل احلد من أأثر املتفجرات من خملفات احلرب.  اإ

 

ال  نفاذها، فضا ول يكفي وجود قواعد هممة حتمي البيئة الطبيعية أأثناء الزناع املسلح؛ بل جيب حتسني نرشها وتنفيذها واإ

عادة تأأكيدها وتوضيحها. ويف هناية املطاف، ميكن أأن يؤدي احرتام القانون ا ىل احلد من الأثر اذلي عن اإ دلويل الإنساين اإ

 ميكن أأن ختلفه الزناعات املسلحة عىل البيئة الطبيعية وعىل تغري املناخ.

 

 

ا: تعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين  سابعا
 

أأمه حتدي يواجه أأكدت اللجنة ادلولية يف لك تقرير لها عن القانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة أأن 

القانون ادلويل الإنساين هو عدم احرتامه. وينبغي مجليع الأطراف يف الزناع املسلح بذل اجلهود من أأجل تعزيز احرتام القانون 

ومن جانب مجيع اجلهات الفاعةل اليت ميكن  91ادلويل الإنساين؛ من جانب ادلول عىل املس توى الوطين والإقلميي وادلويل؛

امللقاة عىل عاتق ادلول يه "نقل القانون ادلويل الإنساين  -واحملورية -واملسؤولية الأوىلشاركني يف القتال. أأن تؤثر عىل امل 

ىل الوطن" أأي  لهيا؛ اتفاقيات يف التصديق عىل  أأن تنظراإ وأأن تدمج يف القانون احمليل القانون ادلويل الإنساين أأو الانضامم اإ

تكون ادلوةل طرفاا فهيا؛ وأأن تدمج الزتامات القانون ادلويل الإنساين يف التدريب  اتفاقيات القانون ادلويل الإنساين اليت

وتضطلع اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر  92العسكري ومجيع مس توايت التخطيط واختاذ القرار العسكري.

طار هذه املساعي.  والهالل الأمحر بولايت طويةل الأجل ومتاكمةل يف اإ

 

دم اج القانون ادلويل الإنساين يف القانون احمليل والعقيدة العسكرية ليس سوى نقطة الانطالق حنو تعزيز احرتامه. ويقدم واإ

هذا التقرير مجموعة من التدابري القانونية وامليدانية غري اجلامعة اليت ميكن أأن تؤثر يف كيفية احرتام القانون ادلويل الإنساين. 

( والتدابري 2الفعاةل من جانب ادلول مع قواهتا بشأأن مزامع انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين؛ )( التحقيقات 1ويه تشمل )

                                                 
ا من عام  91 ، شاركت اللجنة ادلولية وسويرسا يف تيسري مشاورات ومن مث معلية حكومية دولية هتدف 2015ومبوجب تلكيف متجدد صادر من املؤمتر ادلويل يف عام  2011اعتبارا

( يف تقرير وقائع 2019-2015الغاية. ويرد تقرير اإجرايئ عن العملية ) اإىل حتسني الامتثال للقانون ادلويل الإنساين. وانقشت ادلول املشاركة طائفة من اخليارات سعياا اإىل حتقيق هذه

 .33IC/19/9.1الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر(  2عن اإجراءات العملية احلكومية ادلولية لتعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين )القرار 
ا يتضمن خطة معل )أأو خريطة طريق( يف هذا الصدد. من املأأمول أأن يعمتد  92  املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون قرارا
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لهيم ادلمع؛  اليت تتخذها الأطراف ادلامعة يف الزناعات املسلحة لزايدة احرتام القانون ادلويل الإنساين يف صفوف من تقدم اإ

لهيا ادل3) ( وتقدمي مناذج 4راسة بشأأن جذور ضبط النفس يف احلرب؛ )( ودراسة وتطبيق نتاجئ البحوث اليت تستند اإ

 معلية لالمتثال للقانون ادلويل الإنساين.

 

 

 التحقيقات يف الزناع املسلح .1

 

التحقيقات يف مزامع انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين معرتف هبا بوصفها مسأأةل ابلغة الأمهية للتطبيق الصحيح لهذا الفرع 

الزناع املسلح ادلويل وغري ادلويل، ويه وس يةل متاحة أأمام أأطراف الزناع املسلح لتعزيز احرتام القانون من القانون يف 

 ادلويل الإنساين عىل أأرض الواقع.

 

أأقر عدد من ادلول وقواهتا املسلحة بأأمهية التحقيقات احمللية القوية يف مرشوعية أأعاملها يف الزناع املسلح. ولكن هناك 

جراء التحقيقات.  وتويخ اختالفات كبرية يف الأطر القانونية احمللية اخملتلفة ويف املامرسات بني ادلول من حيث طريقة اإ

يد عىل ما يبدو، مبا يف ذكل الظروف اليت ينبغي أأن تبدأأ فهيا التحقيقات، والأشاكل الوضوح بشأأن عدد من املسائل أأمر مف 

، 2017اخملتلفة اليت قد تتخذها التحقيقات حسب طبيعة الواقعة واملبادئ واملعايري املعمول هبا أأثناء معلية التحقيق. ويف عام 

للقانون ادلويل الإنساين وحقوق الإنسان لصياغة مبادئ  شاركت اللجنة ادلولية يف الأعامل اليت تضطلع هبا أأاكدميية جنيف

 93توجهيية بشأأن التحقيق يف انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين.

 

ىل أأحباث مس تفيضة يف القانون واملامرسات احمللية لدلول   واسرتشد بعدد من الاجامتعات واملشاراكتوقد استند هذا العمل اإ

وليس القصد من ذكل وضع  ، بصفهتم الشخصية.من غري ادلولني وأأاكدمييني ومنظامت الثنائية مع خرباء عسكريني وحكومي

معلية حتقيق موحدة مجليع ادلول، بل الهدف هو حتديد وتقدمي مجموعة من املسائل العملية والقانونية اليت ميكن أأن تنشأأ يف 

ا هالتحقيقات أأو ينبغي النظر فهيا مس بقاا، مع مراعاة الاختالفات اليت متزي  و النظم القانونية والتحقيقية احمللية. والهدف أأيضا

طار عام للتحقيقات يف الزناع املسلح و، عند الاقتضاء، املبادئ واملعايري ادلولية  توفري مساعدة معلية عن طريق وضع اإ

 94املتوافقة مع هذا الإطار.

 

يف الزتام الأطراف  وميكن الاطالع عىل املصادر القانونية املتعلقة بواجب التحقيق يف مجةل مواضع مهنا القانون التعاهدي

عاقدة السامية يف اتفاقيات جنيف والربوتوكول الإضايف الأول، املنطبقة يف الزناع املسلح ادلويل، بسن مجيع الترشيعات املت

صدار أأوامر ابرتاكهبا. الالزمة لتوفري عقوابت جنائية فعاةل للأشخاص املشتبه يف ارتاكهب م خمالفات جس مية لأحاكهما أأو اإ

جراءات جنائية تشمل ابلرضورة  -وادلول علهيا الزتام قانوين ابلبحث عن هؤلء الأشخاص بغض النظر عن جنسيهتم وتنفيذ اإ

 أأمام العداةل.حىت ميثل اجلناة  -التحقيقات

                                                 
93 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights and ICRC, Guidelines on Investigating Violations 

of IHL: Law, Policy, and Good Practice, 2019;  

 الرابط التايل: متاح عرب

https://www.icrc.org/en/download/file/104871/guidelines-investigating-violations-ihl_policy_good-practice.pdf 
ا، مثل امجلاعات املسلحة غري احلكومية الطرف يف نزاع مسلح غري دويل. قد 94  تثبت املبادئ التوجهيية أأهنا مفيدة للجهات الفاعةل الأخرى أأيضا

https://www.icrc.org/en/download/file/104871/guidelines-investigating-violations-ihl_policy_good-practice.pdf
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ا التصدي لـ "جرامئ وهو مصطلح قانوين فين مرادف لـ - وأأعراف احلرب"الانهتأاكت اخلطرية الأخرى لقوانني"وجيب أأيضا

اليت قد ترتكب يف الزناع املسلح ادلويل أأو غري ادلويل. ومبوجب القانون ادلويل الإنساين العريف، يتعني عىل  -احلرب"

لها اختصاص خرى اليت ادلول التحقيق يف مجيع جرامئ احلرب اليت يرتكهبا رعاايها أأو تُرتكب عىل أأراضهيا، وجرامئ احلرب الأ 

ابلنظر فهيا، وعند الاقتضاء، مقاضاة املشتبه فهيم. ويرد يف نظام روما الأسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية قامئة بـ"الانهتأاكت 

ا أأهنا تعكس القانون العريف.  95اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف السارية" اليت تعترب معوما

 

ىل أأنه خبالف الانهتأاكت اخلطرية الأخرى لقوانني وأأعراف احلرب"، بس بل من ""مقع" اخملالفات اجلس مية و وجتدر الإشارة اإ

ا واجب "مقع" اخملالفات الأخرى للقانون ادلويل الإنساين. ويشري "القمع"  بيهنا املقاضاة اجلنائية، يقع عىل عاتق ادلول أأيضا

ىل التدابري الإدارية اليت قد تتخذها ادلول للتصدي للمخا لفات غري اجلنائية للقانون ادلويل الإنساين، مثل التحقيقات اإ

 الإدارية.

 

آليات فعاةل عىل الصعيد احمليل للتحقيقات يف الزناع املسلح عىل تعزيز الفعالية  جراءات وأ ويف الواقع العميل، يعمل وجود اإ

ا للمعلومات بشأأن جناح أأ  خفاق العمليات العسكرية وقد تتيح العسكرية امليدانية لدلوةل. وقد تصبح التحقيقات مصدرا و اإ

ا أأن تساعد يف حتديد املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة. ويف هناية  اختاذ خطوات مالمئة يف احلاةل الأخرية. وميكن أأيضا

 املطاف، تكتيس التحقيقات أأمهية ابلغة حلفظ الانضباط وحسن النظام يف صفوف القوات املسلحة.

 

ا شلك من أأشاكل املساءةل أأمام ساكن ادلوةل وحضااي انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين والأقارب وساكن  والتحقيقات أأيضا

الإقلمي ال خر اذلي قد تعمل فيه قواهتا املسلحة وكذكل أأمام اجملمتع ادلويل. وميكن أأن تثبت أأن ادلوةل مقيدة ابلزتاماهتا 

ن  -ادلولية ثبات أأن ادلوةل تتصدى لنهتاك مزعوم سواء عن طريق توضيح أأن القانون ادلويل الإ ساين مل يُنهتك أأو عن طريق اإ

للقانون وتتخذ الإجراءات التصحيحية املالمئة. وقد يؤدي بذل هجد حقيقي لالمتثال للقانون ورفض الإفالت من العقاب 

جراءات القوات املسلحة. وادلوةل اليت ىل تنفيذ عىل الانهتأاكت، عىل سبيل املثال، اإىل زايدة الثقة يف اإ  تسعى جاهدة اإ

ا عىل تعزيز املصداقية العامة للقانون.  الزتاماهتا القانونية تعمل أأيضا

 

حيتوي نص املبادئ التوجهيية بشأأن التحقيق يف انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين: القانون والس ياسة واملامرسات اجليدة 

بوع برشح. وتستند املبادئ التوجهيية اإىل عنارص مشرتكة موجودة مبدأأ توجهيياا، لك مهنا مت  16عىل  2019املنشور يف عام 

يضاحات بشأأن  ىل توفري اإ يف القانون ادلويل والقوانني والس ياسات احمللية وتسرتشد مبامرسات ادلول. وهتدف الرشوح اإ

 معىن املبادئ التوجهيية وتقدمي مزيد من الإشارات حول كيفية تنفيذها يف واقع املامرسة العملية.

 

وعىل سبيل التوضيح، تعاجل املبادئ التوجهيية اخلطوات اليت تس بق بدء التحقيق يف الزناع املسلح، مثل تسجيل العمليات 

عداد التقارير ادلاخلية  والادعاءات اخلارجية واختاذ الإجراءات يف موقع احلادث وتقيمي احلوادث. وخُيصص العسكرية واإ

نواع اخملتلفة من التحقيقات غري اجلنائية يف انهتأاكت القانون قسم مس تقل للتحقيقات الإدارية يف الزن  اع املسلح، أأي للأ

                                                 
 (. 1998( )ب( و)ج( )هـ( من نظام روما الأسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية )2) 8انظر املادة  95
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ادلويل الإنساين. وتركز عدة مبادئ توجهيية عىل التحقيقات اجلنائية، مبا يف ذكل معايري الاس تقالل وعدم التحزي وادلقة 

ا يف ضامان ت احملاكامت العادةل وكيفية التعامل مع املسائل والرسعة والشفافية اليت تشلك التحقيقات الفعاةل. وتنظر أأيضا

املتعلقة مبسؤولية ادلول. وتعاجل مبادئ توجهيية أأخرى مفهوم انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين ذات الصةل ابلس ياسات 

 فضالا عن رضورة اس تعانة القوات املسلحة مبستشارين قانونيني.

 

 جذور ضبط النفس يف احلرب .2

 

كام ورد يف الأجزاء السابقة من هذا التقرير، اكن من بني السامت الرئيس ية للمشهد اجليوس يايس املتغري يف العقد املايض 

، ل س امي يف الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا. ويشلك الهيلك الالمركزي لهذه من غري ادلولانتشار امجلاعات املسلحة 

ولية الرامية اإىل ضامن أأن تكون أأطراف الزناعات املسلحة عىل دراية ابلقانون ادلويل امجلاعات حتدايا هائالا جلهود اللجنة ادل

الإنساين وأأن تفهمه وحترتمه. ويتأألف "هنج التاكمل" اذلي تتبعه اللجنة ادلولية لتحقيق احرتام القانون، واذلي يستند اإىل 

دماج  من مساعدة 96(،2004)مصادر السلوك يف احلرب نتاجئ دراس هتا املعنونة  القوات املسلحة وامجلاعات املسلحة عىل اإ

آلياهتا من أأجل كفاةل الامتثال. ويقتيض  -القانون ادلويل الإنساين يف عقيدهتا العسكرية )أأو قواعد السلوك( ونظم التدريب وأ

والانضباط هذا الهنج أأن يكون دلى املنظمة املسلحة شلك من أأشاكل التسلسل الهريم للقيادة تتدفق منه خالل الأوامر 

ىل أأن أأغلب امجلاعات املسلحة تفتقر ال ن اإىل هذا الهيلك التنظميي، من القادة العسكريني اإىل  الضباط والأفراد. وابلنظر اإ

جراء حبث جديد لتحديد الس بل اليت ميكن من خاللها التأأثري عىل هذه امجلاعات الالمركزية  ىل اإ احتاجت اللجنة ادلولية اإ

 نون ادلويل الإنساين.خلوض القتال وفقاا للقا

 

املسلحة وأأمثر  التنظاميتاختذ البحث شلك تعاون اس متر ملدة عامني بني اللجنة ادلولية وأأاكدمييني متخصصني يف سلوك 

. وتس تكشف ادلراسة كيفية ترس يخ 2018يونيو  يف حزيران/ 97جذور ضبط النفس يف احلربعن نرش دراسة بعنوان 

أأنواع القوات املسلحة وامجلاعات املسلحة، وفقاا لهيلكها التنظميي. وحددت مصادر التأأثري معايري ضبط النفس يف خمتلف 

ا من التدريب النظايم الصارم يف الأاكدمييات العسكرية للقوات امل  ىل عىل وضع هذه املعايري، بدءا سلحة احلكومية املتاكمةل اإ

ملعارك، بقيادة طقوس تربية املاش ية يف اجملمتعات احمللية. ش يوخ القبائل القروية يف جنوب السودان اذلين يقومون، قبل ا

واكن البحث غنياا ابلأفاكر املتعمقة بشأأن املثريات ادلاخلية واخلارجية املتنوعة عىل نطاق واسع واليت حتفز أأنواعاا معينة من 

 السلوك.

 

ىل بعض النتاجئ املهمة. فقد قدمت يف املقام الأول أأدةل  جتريبية عىل أأن زايدة مس توايت التدريب عىل وخلصت ادلراسة اإ

ىل زايدة اعامتد معايري ضبط النفس من ق  بل املقاتلني يف القوتني املسلحتني املشمولتني القانون ادلويل الإنساين تؤدي اإ

ىل أأن التدريب حيقق أأقىص درجات الفعالية يف حاةل  ابدلراسة: اجليش الفلبيين واجليش الأسرتايل. وخلصت ادلراسة اإ

تدريسه بشلك مكثف؛ وعند اس تخدام أأساليب خمتلطة مبا يف ذكل التدريس يف الفصول ادلراس ية وحتليل دراسات احلاةل 

وينبغي اختبار الفعالية والتدريبات امليدانية العملية؛ وعندما يقوم بتدريسه مدرب يمتتع بقدر كبري من املصداقية بني اجلنود. 

                                                 
 ، متاح عرب الرابط التايل:2004، فهم انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين واحليلوةل دون وقوعها مصادر السلوك يف احلرب:اللجنة ادلولية،  96

fhttps://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/review/irrc_853_fd_fresard_ara.pd. 
  .war-restraint-roots-https://www.icrc.org/ar/publication/4352، متاح عرب الرابط التايل: 2018اللجنة ادلولية، جذور ضبط النفس يف احلرب،  97

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/review/irrc_853_fd_fresard_ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/4352-roots-restraint-war
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لظروف ميدان القتال حيث يشعر اجلنود ابلإهناك واجلوع واخلوف؛ وينبغي أأن حتت ظروف الضغط، يف ظروف مشاهبة 

ىل استيعاب احرتام القانون ادلويل الإنساين يف الهوية يف صفوف اجلنود: "ل نرتكب الانهتأاكت لأننا لس نا  هيدف التدريب اإ

 كذكل".

 

ىل أأن القواعد غري الرمسية لها تأأثري قوي عىل السلوك حىت داخل هيألك القيادة العسكرية الصارمة  اثنياا، خلصت ادلراسة اإ

وأأن هذه القواعد ميكن أأن تعزز أأو تقوض التعلاميت الرمسية الصادرة. ومن الأمثةل عىل القواعد واملامرسات غري الرمسية 

متجد العنف الشائنة الطقوس الضارة؛ ووضع شارات عىل الزي الرمسي ترمز اإىل العنف الشديد؛ والأانش يد العسكرية اليت 

ىل أأن  املصادر غري الرمسية لتعزيز املفاهمي مثل رأأي مجموعة الأقران ميكن أأن تساعد عىل تعزيز اجلنيس. وأأشار البحث اإ

ذا مت فهمها وتوجهيها يف هذا الاجتاه. وتعمل اللجنة ادلولية ال ن عىل اس تكشاف طبيعة  احرتام القانون ادلويل الإنساين اإ

ذا اكنت هذه وس يةل حممتةل هممة لتعزيز  القواعد غري الرمسية يف ست قوات مسلحة خمتلفة يف بقاع خمتلفة من العامل ملعرفة ما اإ

 الامتثال للقانون.

 

ا وثيقاا ابلنتيجة الثانية:  الرتكزي احلرصي عىل القانون ليس فعالا يف التأأثري عىل السلوك وترتبط النتيجة الرئيس ية الثالثة ارتباطا

ىل منحه قوة دفع أأكرب. وقامت مثل امجلع بني ال قانون والقمي اليت يقوم عليه. ويؤدي ربط القانون ابلأعراف والقمي احمللية اإ

اللجنة ادلولية ابس تكشاف أأوجه التشابه بني القانون ادلويل الإنساين والرشيعة الإسالمية عىل مدى س نوات طويةل، 

ينية احمللية عىل نطاق العديد من الس ياقات اخملتلفة. ويقدم التقرير وتويص ادلراسة بتكثيف البحث يف الأعراف الثقافية وادل

ا مع بعض املقاتلني حول رايضة املصارعة املفضةل دلهيم.  مثالا عىل موظف ابللجنة ادلولية يف جنوب السودان أأجرى حوارا

يل املثال أأن املرىض وكبار السن ومفادها عىل سب  -ومتكن من اس تخالص أأوجه التشابه بني التفسريات اليت قدهما املقاتلون

وقواعد القانون ادلويل الإنساين اليت تقتيض استبعادمه  -والأطفال ليسوا من اخلصوم اجلديرين ابملواهجة يف مباراة مصارعة

ن فهم املعايري التقليدية لضبط النفس اليت تعكس قواعد القانون ادلويل الإنساين واس تحضارها ميكن أأن حيق ق من القتال. واإ

 نتاجئ أأفضل من املناقشات اليت تقترص عىل القانون أأو يوفر نقطة انطالق دلخول هذه املناقشات.

 

ودراسة الطريقة اليت تتشلك يف البداية، اس هتدفت ادلراسة اس تكشاف أأس باب حدوث العنف. وأأدى قرار توس يع نطاقها 

ىل  ىل نتاجئ غري متوقعة. فمل يكن هبا معايري ضبط النفس وترتخس مفاهميها يف التنظاميت املسلحة اإ تيسري سبيلها والتوصل اإ

من الأيرس سؤال اجلنود واملقاتلني عن التأأثريات اليت حتد من السلوك العنيف بدلا من طرح أأس ئةل حول انهتأاكت القانون 

ن اس تكشاف ضبط النفس كشف عن مصادر للتأأثري مل تؤخذ يف احلس بان من قبل. فعىل  ادلويل الإنساين حفسب، بل اإ

سبيل املثال، اكن الأسلوب املفضل لإحدى امجلاعات املسلحة عىل مدى س نوات طويةل هو همامجة خطوط أأانبيب النفط 

جراء حتليل ذا المنط من العنف اليت متر عرب املناطق الريفية. وقد أأاتح تتبع مسار ه ومالحظة توقيت تغريه أأو توقفه اإ

أأثرت عليه. ويف هذه احلاةل، اكن دعاة حامية البيئة مه من جنحوا يف تغيري سلوك لأس باب التغيري والشخص أأو العوامل اليت 

 .مل يمت حبثه من قبل تأأثريوهو مصدر امجلاعة املسلحة، 

 

ا، ورمبا الأمه من هذا أأن البحث يبني أأن اجلهات اخلارجية ميكن أأن تؤثر عىل سلوك القوات املسلحة وامجلاعات  وأأخريا

ىل تعزيز  املسلحة. ومن مث، فاإن جترمي اتصال املنظامت الإنسانية واجملمتعات احمللية ابمجلاعات املسلحة يعرقل اجلهود الرامية اإ

 احرتام القواعد الإنسانية.
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 "عالقات ادلمع" يف الزناع املسلح .3

 

ا من اجلهات الفاعةل، مبا فهيا ادلول  ا كبريا كام هو احلال يف معظم اترخي احلروب، تتضمن الزناعات املسلحة املعارصة عددا

ا من خالل الرشأاكت والتحالفات  من غري ادلولوالأطراف  ا ويدمع البعض ال خر بعضا واملنظامت ادلولية. ويقاتل بعضها بعضا

ا ادلمع أأشاكلا ش ىت، مثل توفري التدريب واملعدات؛ ونقل الأسلحة؛ ودمع القدرات والئتالفات العسكرية. ويتخذ هذ

املؤسس ية؛ والعون املايل؛ والعمليات الس يربانية؛ واس تضافة القوات؛ وتوفري املتعهدين من القطاع اخلاص؛ وتبادل املعلومات 

فادة بأأن هذه الش باكت  رش عىل حنو ت املعقدة من ادلمع وعالقات الرشاكة تن الاس تخباراتية. واللجنة ادلولية قادرة عىل الإ

 98مزتايد وتصبح مسة رئيس ية لأغلب س ياقات الزناع اليت تعمل فهيا.

 

ىل طرف يف ذكل  طار القانون ادلويل الإنساين، فاإن من يدمعون الأطراف يف الزناع املسلح قد يتحولون أأنفسهم اإ ويف اإ

امي من خالل الإسهام يف املبارشة امجلاعية للأعامل العدائية من قبل الإنساين ول س الزناع، وابلتايل يلزتمون ابلقانون ادلويل 

 99طرف أ خر ضد جامعة مسلحة أأو عن طريق ممارسة س يطرة اكمةل عىل جامعة مسلحة معينة.

 

نه ل ينفك يؤثر عىل سلوك الطرف  اا اإىل هذا احلد، فاإ ن اكن ل يصل دامئ ىل الأطراف واإ املتلقي لدلمع يف وادلمع املقدم اإ

 الزناع املسلح، وقد يؤدي اإىل زايدة املعاانة البرشية أأو احلد مهنا.

 

ل أأن هذا الإجراء وحده يبدو أأنه ل يكفي للتصدي  وتدخل اللجنة ادلولية يف حوار مع أأطراف الزناع املسلح أأنفسهم. اإ

ىل احرتام القانون ادلويل الإنساين يف الزن  منذ فرتة  -وابلتايل، تعكف اللجنة ادلوليةاعات املعارصة. لشواغلها بشأأن الافتقار اإ

 عىل تطوير تعاوهنا مع من يدمعون هذه الأطراف. -من خالل مبادرة عالقات ادلمع يف الزناع املسلح

 

وتنطوي عالقات ادلمع يف الزناعات املسلحة عىل خماطر وفرص فامي يتعلق ابحرتام القانون ادلويل الإنساين. مفن انحية، 

تنطوي عالقات ادلمع والرشاكة، العلنية أأو الرسية، عىل خماطر متييع املسؤولية بني أأطراف الزناعات املسلحة ومن يقدمون 

لهيم. ومن انحية أأخرى، متثل فرصة ملن يدمعون أأطراف الزناع ملساندة اجلهود العسكرية لرشاكهئم وكذكل هجودمه  ادلمع اإ

 ويل الإنساين.الرامية اإىل حتسني احرتام القانون ادل

 

عىل ما لحظته اللجنة ادلولية، فاإن درجة مراعاة احرتام القانون ادلويل الإنساين يف عالقات ادلمع املذكورة تبدو يف  وبناءا 

كثري من الأحيان غري اكفية. ففي كثري من الأحيان، يكون للمصاحل الس ياس ية أأو الأمنية أأو الاقتصادية الغلبة عىل 

                                                 
 انظر: 98

Cordula Droege and David Tuck, “Fighting together and international humanitarian law: Setting the legal framework”, 2017,  

 متاح عرب الرابط التايل:

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/12/fighting-together-international-humanitarian-law-setting-legal-framework-

1-2/. 
 .23و 22الصفحتان ، 2015تقرير حتدايت القانون ادلويل الإنساين لعام انظر اللجنة ادلولية،  99

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/12/fighting-together-international-humanitarian-law-setting-legal-framework-1-2/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/12/fighting-together-international-humanitarian-law-setting-legal-framework-1-2/
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نية، مما يضعف املساءةل عن الانهتأاكت، ويزيد من شدة العواقب الإنسانية للزناع ويقوض بشلك خطري الاعتبارات الإنسا

 .السالم والأمن العامليني

 

وترى اللجنة ادلولية أأن هناك رضورة وفرصة للعمل الفردي وامجلاعي اذلي هيدف اإىل الاس تفادة من عالقات ادلمع املذكورة 

جيابياا عىل سلوك  الرشاكء لصاحل حضااي الزناع املسلح. ويف الواقع، وضعت العديد من اجلهات الفاعةل تدابري لتعزيز للتأأثري اإ

احرتام املدنيني والعاجزين عن القتال يف صفوف الأطراف اليت تدمعها. وينبغي توس يع نطاق هذه اجلهود وتعزيزها. وترى 

ول من خاللها أأن تنفذ الزتاماهتا ابحرتام القانون ادلويل الإنساين اللجنة ادلولية أأن هذه أأمثةل جيدة عىل الس بل اليت ميكن لدل

 100وكفاةل احرتامه يف مجيع الأحوال.

 

ا بعدم تشجيع أأو معاونة أأو مساندة انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين،  وتتضمن كفاةل احرتام القانون ادلويل الإنساين الزتاما

ختاذ خطوات استباقية للتأأثري عىل أأطراف الزناع ونرش اجتاه حنو احرتام القانون فضالا عن الالزتام ببذل العناية الواجبة ل

ادلويل الإنساين بيهنم. والالزتام بكفاةل احرتام القانون ادلويل الإنساين هو الزتام ابلوسائل وليس ابلنتاجئ، ومتتع ادلول بسلطة 

 ا التأأثري.تقديرية واسعة النطاق للغاية يف ختري التدابري اليت متارس هب

 

وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن ادلول ادلامعة قد يكون علهيا الزتامات مبوجب أأحاكم أأخرى من القانون ادلويل، فعىل سبيل 

ذا اكن هناك خطر واحض أأو جس مي  املثال، يتعني عىل أأطراف معاهدة جتارة الأسلحة الامتناع عن الترصحي بنقل الأسلحة اإ

 تاكب الانهتأاكت اجلس مية للقانون ادلويل الإنساين أأو تسهيل ارتاكهبا.لس تخدام الأسلحة املنقوةل لر 

 

ىل تدابري ملموسة لتعزيز حتسني احرتام القانون ادلويل الإنساين.  وتدرك اللجنة ادلولية أأن هناك حتدايت يف التوصل اإ

ام، ول تتحمل املسؤولية يف حاةل عدم وادلول ل تزال حرة يف الاختيار بني خمتلف التدابري احملمتةل الاكفية لكفاةل الاحرت 

جناح هذه التدابري الإجيابية. ول يتضمن القانون قامئة حمددة ابلتدابري املتخذة. وميكن للأطراف الفاعةل ادلامعة أأن تعمتد 

ىل كفاةل الاحرتام ما دامت تتفق مع القانون ادلويل.  تدابري خمتلفة تريم اإ

 

ابري معلية ميكن للجهات الفاعةل ادلامعة أأن تس تخدهما يف مجيع مراحل ادلمع. وهذه رشعت اللجنة ادلولية يف حتديد تد

تشمل التقياميت قبل تقدمي ادلمع والآليات الرامية اإىل حتديد سوء السلوك من جانب الرشاكء أأثناء تقدمي ادلمع والتصدي هل 

ا أأنشطة التدريب والإرشاد وبناء القدرات واس تعراض ادلمع أأو احلد منه أأو تعليقه عند الرضورة. وتشمل التدابري  العملية أأيضا

واملساعدة املس مترة وامللموسة واحملددة الس ياق يف جمال القانون ادلويل الإنساين بغية تنفيذ الزتامات القانون ادلويل الإنساين 

عداد اسرتاتيجية للخروج عند انهتاء ادلمع. وتبني اخلربة أأن الرق  -خبالف التدريب -ابة واملساءةلعند الرضورة، فضالا عن اإ

هلام أأمهية حامسة يف حامية حضااي الزناع املسلح أأثناء العمليات العسكرية النشطة والاحتجاز. وس يكون من املفيد يف هذا 

 الصدد أأن تتبادل ادلول خرباهتا.

 

                                                 
ا اللجنة ادلولية، 144و 139من الربوتوكول الإضايف الأول؛ ودراسة القانون ادلويل الإنساين العريف، القاعداتن  1املشرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع؛ واملادة  1املادة  100 . انظر أأيضا

وىل  .184-150، الفقرات تعليق اللجنة ادلولية عىل اتفاقية جنيف الأ
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ها وضع تدابري من هذا القبيل. ويه وتدرك اللجنة ادلولية التحدايت القانونية والس ياساتية وامليدانية اليت حيمتل أأن يواهج 

هات الفاعةل اليت تضطلع بأأدوار تقدمي ادلمع أأو تلقي ادلمع تس هتدف حتسني فهمها لعالقات ادلمع، وذلكل فهيي تتعاون مع اجل 

ماكنية الاس تفادة مهنا مبرور الوقت والاس تفادة من اخلربة.  من أأجل مناقشة توصياهتا وزايدة اإ

 

 ادلويل الإنساين: احرتام القانون يف ميدان القتال التطبيق العميل للقانون .4

 

ن اتفاقيات جنيف، يف ذكراها الس نوية الس بعني، مضن املعاهدات ادلولية القليةل  كام هو موحض يف مقدمة هذا التقرير، فاإ

ل أأهنا ل حتظى ابحرتام عاملي، كام تبني ذكل التقارير املأأس أاكت يف العديد من وية لالنهتااليت حازت عىل تصديق عاملي. اإ

الزناعات املسلحة، وما ختلفه من تبعات اكرثية عىل املدنيني والأشخاص العاجزين عن القتال. والانطباع بأأن القانون ادلويل 

الإنساين يُنهتك أأكرث مما حُيرتم يعززه املس توى املرتفع غري املس بوق من الوساطة يف انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين، مما 

ىل التشكيك يف أأثره.أأدى   لسوء احلظ اإىل ظهور خطاب حول فعالية القانون ادلويل الإنساين واجتاه اإ

 

نشاء بيئة حتظى فهيا بدرجة قبول أأكرب. واملطلوب هو خطاب وهذا اخلطاب خطري لأنه جيعل  ا عادايا وهيدد ابإ الانهتأاكت أأمرا

الإنساين يُنهتك ابس مترار ومن مث فهو عدمي الفعالية ل يعكس واقع دقيق حول هذا املوضوع لأن التصور بأأن القانون ادلويل 

 الزناعات املسلحة املعارصة. والأمثةل عىل احرتام القانون ادلويل الإنساين حتدث يومياا، عىل الرمغ من عدم الإبالغ عهنا.

 

بطرق كثرية: فعىل سبيل املثال، اعمتدت التطور عىل مدى العقود القليةل املاضية ونُفذ  يف القانون ادلويل الإنساين اس متر

ىل قوانني حملية، وأأنشأأت احملامك ثروة من الفقه القانوين احمليل  ادلول اتفاقيات جديدة، وترمج املرشعون التفاقيات ادلولية اإ

وسائر  -لوادلويل، وتقوم العديد من القوات املسلحة بتدريب جنودها عىل القانون ادلويل الإنساين. وهذا يبني أأن ادلو 

أأهنا  طراف املتحاربة رصاحةا ترى أأن القانون ادلويل الإنساين همم. والعديد من احلالت، تعلن الأ  -أأطراف الزناعات املسلحة

تعترب العمل وفقاا للقانون ادلويل الإنساين من قبيل مصلحهتا اخلاصة، حىت مبا يتجاوز الالزتام القانوين والأخاليق ابلقيام 

 هبذا.

 

جيابية عديدة عىل تطبيق القانون ادلويل الإنساين يف مجيع أأحناء العامل. ول تزال  معليات اللجنة ادلولية تصادف أأمثةل اإ

 

وميكن مشاهدة الأمثةل عىل احرتام القانون ادلويل الإنساين عندما تتخذ أأطراف الزناع ترتيبات لتيسري تنفيذ بعض قواعد 

أأو التعرف عىل هويته. وهذه الرتتيبات يف كثري  البحث عن رفات املفقودين و/ القانون ادلويل الإنساين، مثل التعاون يف

 من الأحيان من قبل تدابري بناء الثقة اليت قد متهد الطريق أأمام معلية السالم.

 

ا عىل حتسني الامتثال للقانون ادلويل الإنس ا أأيضا اين. أأما التغيريات يف املامرسات والسلوك مبرور الوقت فقد تكون مؤرشا

صالح س ياسات الاحتجاز للسامح ابلزايرات الأرسية،  وقد يكون هذا هو الوضع عندما تقوم اجلهات الفاعةل املسلحة ابإ

وعندما تطلق رساح الأطفال اجلنود، وعندما تتوقف عن جتنيدمه، أأو عندما تعدل قواعد الاشتباك للحد من اخلسائر يف 

 صفوف املدنيني.
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انون ادلويل وعرض حالت الامتثال للقانون ادلويل الإنساين ملواهجة اخلطاب القائل بأأن الق وقررت اللجنة ادلولية مجع

ىل أأن القانون ادلويل الإنساين جيابياا عىل حياة الأشخاص  -حني حُيرتم -الإنساين يُنهتك ابس مترار والإشارة اإ ا اإ حيقق تأأثريا

الأمثةل الإجيابية لسلوك املقاتلني عىل أأرض الواقع، تسعى املترضرين من الزناع املسلح. ومن خالل تسليط الضوء عىل 

ىل تشج  املامرسات اجليدة فامي يتعلق ابلقانون  املعلومات بشأأن عها عىل القيادة من خالل القدوة وتبادلي اللجنة ادلولية اإ

 101ادلويل الإنساين.

 

 اثمناا: اخلالصة
 

ا عىل اعامتدها، توفر اتفاقيات  الإضافية الثالثة  تاليت تس تمكلها الربوتوكول -1949جنيف لعام بعد مرور س بعني عاما

مجموعة قوية من القواعد القانونية ادلولية اليت تنظم سلوك الأطراف املتحاربة. ويوصل  -والقانون ادلويل الإنساين العريف

ن اكنت أأساس ية: احلروب، حىت بني الأعداء الرشسني ، لها حدود. ويمتحور القانون القانون ادلويل الإنساين رساةل هممة واإ

ادلويل الإنساين حول جتارب ادلول خالل احلربني العامليتني والزناعات املسلحة الالحقة، فقد مُصم لأقىص الظروف، حيث 

 حيقق توازانا دقيقاا ومعلياا بني الرضورة العسكرية والإنسانية.

 

اهات والتعقيدات اجلديدة للزناعات املسلحة املعارصة والتحدايت وتأأمل اللجنة ادلولية يف أأن تربز يف هذا التقرير بعض الاجت

 .القانونية اليت تنطوي علهيا

 

 -اليت تس تمكلها قواعد القانون ادلويل الأخرى -ويف الوقت نفسه، يبني التقرير أأن قواعد القانون ادلويل الإنساين القامئة

املسلح. وأأثناء اس تكشاف أأس ئةل جديدة مل تمت الإجابة علهيا ابلاكمل، مالمئة للحفاظ عىل حد أأدىن من الإنسانية يف الزناع 

ىل امحلاية احلالية اليت يوفرها القانون  جيب أأن حنافظ عىل الأساس يات. وجيب أأن يستند أأي تفسري أأو تطوير للقانون اإ

ا.  ادلويل الإنساين؛ وينبغي أأل يمت تقويضها أأبدا

 

ل الأعاملادلويل الإنساين ل ميكن أأن متنع ولعل الأمه من ذكل أأن قواعد القانون  ذا الوحش ية اإ اختذت مجيع ادلول التدابري  اإ

ذا متكنت مجيع اجلهات الفاعةل  ذا الزتمت مجيع الأطراف يف الزناع املسلح ابحرتاهما، واإ ىل تنفيذ الزتاماهتا القانونية، واإ الرامية اإ

نفوذها لكفاةل احرتام القانون ادلويل الإنساين. ويف اذلكرى الس نوية من التأأثري عىل أأولئك املشاركني يف القتال ابس تخدام 

الس بعني لتفاقيات جنيف الأربع، ينبغي أأن تكون املعاانة اليت تسبهبا الزناعات املسلحة مبثابة تذكري صارخ بأأن الوقت قد 

نسانيتنا املشرتكة يف الزناعات املسلحة.  حان لإعادة الالزتام حبامية اإ

                                                 
101 ICRC, IHL in Action: Respect for the Law on the Battlefield; 

 action.icrc.org-in-https://ihlمتاح عرب الرابط التايل: 

https://ihl-in-action.icrc.org/

