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تقديم 
إن تدريب القوات المسلحة في مجال قانون النزاعات المسلحة يمثل تحدياً تتزايد أهميته 
يوماً بعد يوم، إذ ال تزال النزاعات المسلحة، الدولية منها أو الداخلية، تحدث على الصعيد 
في  آخذ  نطاق  على  دمار  إحداث  على  قدرة  أكثر  الحديثة  األسلحة  وتصبح  العالمي، 
االتساع عن ذي قبل. وهذا القانون مستمد إلى حد كبير من أكثر من ثالثين معاهدة دولية 
وأيضاً من القانون الدولي اإلنساني العرفي. وربما يتمثل أحد أساليب التدريب في تنظيم 
دورات تدريبية أكاديمية داخل المؤسسات العسكرية تتألف من العديد من المحاضرات 

التي توضح ما تتضمنه المعاهدات ومعنى مبادئ القانون العرفي.

السويسري،  الجيش  من  مولينين«  الكولونيل »فريدريك دي  أدرك   ،1974 عام  وفي 
الذي كان مكلفاً بإدارة دورات تدريبية عن قانون النزاعات المسلحة )أو قانون الحرب، 
وهو المصطلح الذي كان مستخدماً آنذاك( في المعهد الدولي للقانون اإلنساني في سان 
المسلحة  القوات  لتعليم  المناسبة  الوسيلة  تكن  لم  الدورات  تلك  أن  إيطاليا،  في  ريمو 
وتدريبها. وبوصفه رجالً عسكرياً، كان لديه نظرة ثاقبة بشأن الطريقة العملية التي تتبعها 
القوات المسلحة في العمل من أجل تحقيق مهامها، وأصر على أن تتبع الدورات التدريبية 

المقترحة في سان ريمو خطاً عسكرياً عملياً.

وبعد أن صمم الدورة التدريبية في سان ريمو في شكل وحدة تمتد على مدار أسبوعين 
وتتألف من عدد من األيام التمهيدية تليها تدريبات عسكرية ُيطبق فيها قانون النزاعات 
المسلحة على جميع مستويات القيادة، خلص إلى أنه كان ثمة حاجة إلى دليل لمساعدة 
المشاركين على تحديد القواعد المختلفة التي ينبغي أن تطبق في جميع الحاالت الميدانية. 
وجاء بعض هذه األحكام مباشرة من القانون في حين استمد البعض اآلخر من أحكام 
المعاهدات أو من المبادئ العرفية. ومن هذا المنطلق، خرج »دليل قانون الحرب للقوات 
المسلحة« )Handbook on the Law of War for Armed Forces( إلى 

حيز الوجود.

وحذا دليل القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية حذو سابقه باتباع الخط العسكري 
العملي نفسه، مع إدخال الطرق الحديثة التي تعتمد على الكمبيوتر في شكل رقمي متاح 

على أسطوانات مدمجة )CD ROM( وعلى شبكة اإلنترنت. 

ويحتفظ هذا الدليل بطريقة »دي مولينين« في تطبيق المبادئ التوجيهية االستراتيجية 
المتوافقة مع القانون الدولي التي تحكم العمليات العسكرية. ويمكن لجميع المعنيين بتطبيق 
استخدام  الصلة  ذات  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  المسلحة وقواعد  النزاعات  قانون 
والموظفين  العسكريين  للقادة  التوجيه  تقديم  على  ينصب  التركيز  أن  غير  الدليل،  هذا 

المشاركين في القتال، وإنفاذ القانون، وعمليات دعم السالم.

ولن يحل هذا الدليل محل الكتيبات العسكرية الوطنية، المطلوبة لتوفير التغطية الشاملة 
للقواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية والواجبة التطبيق على الدول المعنية. ومع 
ذلك، فإنه سيكمل هذه الكتيبات عن طريق وضع القانون في إطار عملي وقابل للتطبيق 



من أجل العمليات العسكرية. وتتضمن كثير من األحكام الواردة في هذا الدليل مبادئ 
توجيهية لالمتثال للقانون، والتي يمكن تحسينها عن طريق السياسات الوطنية على النحو 
المعاهدات ذات الصلة.  واردة في  الكتيب الوطني وفقاً ألحكام أكثر تحديداً  المبين في 
ولعل أحد األمثلة على ذلك هو ضرورة أن يخطط القائد للهجوم مع اإلشارة إلى قواعد 
االستهداف الواردة في هذه الكتيبات، وأن يأخذ مبدأي التناسب واالحتياط في االعتبار 
عند التخطيط للهجوم، مع التمييز بين القوات المسلحة المعادية والمدنيين، وضمان أال 
تتجاوز الخسائر العرضية التي تصيب السكان المدنيين أو األعيان المدنية ما ينتظر أن 

يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية.

إن النزاعات المسلحة التي يشهدها القرن الحادي والعشرين أكثر تنوعاً مما كانت عليه 
النزاعات في القرنين التاسع عشر والعشرين، حينما كان يجري تطوير الجزء األكبر 
من قانون المعاهدات. كما تطورت االستراتيجيات والتكتيكات العسكرية على نحو يؤثر 
تأثيراً مباشراً على جميع سكان بلد أو منطقة ما بسبب النزاع بدرجة أكبر أو أقل من 
ذي قبل. وبينما يبدو إعالن سان بترسبورغ الصادر في عام 1868 الذي نص على 
الحرب هو  أثناء  تحقيقه  إلى  الدول  أن تسعى  ينبغي  الذي  الوحيد  المشروع  الهدف  أن 
إضعاف القوات العسكرية للعدو مناسباً اليوم كما كان آنذاك، فإن معناه في هذه الحقبة 
التي يحتمل أن تنشب فيها حرب كاملة قد توسع توسعاً كبيراً. ويمكن للقادة العسكريين 
اليوم أن يتوقعوا أن ُتسند إليهم مهمة تدمير القدرة القتالية لدى أحد األطراف المتحاربة 
عن طريق مهاجمة البنية التحتية للدولة أو المنطقة المعنية. وفي تنفيذهم لمهمتهم، يجب 
على هؤالء القادة اتخاذ خطوات لضمان دمج قواعد اإلنسانية في مفهومهم عن العمليات. 
وسوف يوجه هذا الدليل القادة والعاملين التابعين لهم إلى كيفية القيام بهذا األمر بالتحديد.

لقد أثبتت التجربة على مر العصور أن أي قوة منضبطة تطبق القواعد اإلنسانية تحقق 
مهمتها بشكل أكثر فعالية من أي قوة غير منضبطة تتجاهل هذه القواعد. وسوف يساعد 
ث القوات المسلحة في تنفيذ مهمتها بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية  هذا الدليل الجديد الُمحدَّ
في عملية  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  المسلحة  النزاعات  قانون  دمج  عن طريق 
التخطيط. وُيعد هذا الدليل النسخة الحديثة لدليل قانون الحرب للقوات المسلحة األصلي 
الذي ألفه »فريدريك دي مولينين« ونشرته اللجنة الدولية للصليب األحمر للمرة األولى 

منذ أكثر من ثالثين عاماً.

بيل نوت
كولونيل

حزيران/ يونيو 2012
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مقدمة
إن دليل القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية ليس كتاباً قانونياً، وإنما هو عمل 
والقانون  المسلحة  النزاعات  قانون  في  الواردة  األحكام  أهم  ملخصات  يجمع  مرجعي 
الدولي لحقوق اإلنسان التي لها تأثير على العمليات العسكرية الحديثة. وهو موجه بصفة 
العمليات والعاملين  المقام األول الستخدام قادة  البرية، ووضع في  القوات  إلى  أساسية 
معهم. ومع ذلك، فإنه سيكون مفيداً ألي شخص يسعى لفهم هذه المجموعة من القوانين، 

وتأثيرها على العمليات العسكرية.

القانونيين على حد سواء  القانونيين وغير  وهناك شكوى عامة ترد من ضباط الجيش 
تتمثل في أن القانون الدولي المتصل بعملياتهم هو خليط من أحكام مستمدة من العديد من 
المعاهدات والقواعد العرفية المختلفة، غالباً دون معنى واضح متعلق بالعمل الميداني، 
وأنه يصعب الجمع بين هذه الصكوك في صورة عقيدة ذات صلة بالنواحي الميدانية، 
المعقدة  الميداني. وثمة شكوى أخرى عامة وهي أن المصطلحات  والتعليم، والتدريب 
تهيمن على مناقشات هذه المجموعة من القوانين. وهذه الشكاوى مصدر قلق حقيقي، إذ 

يقف القادة العسكريون على الحد الفاصل بين القانون وتطبيقه في ميدان القتال.

التي  الدولي  القانون  عناصر  أهم  تجميع  هو  الدليل  هذا  من  الهدف  فإن  عليه،  وبناًء 
تحكم العمليات العسكرية وصياغتها ووضعها في شكل يجعلها في متناول جميع القوات 
المسلحة. كما يوضح القانون عن طريق وضعه في سياق العمليات التي لها أكبر أثر 
إنساني في جميع أنحاء العالم، وهي األعمال القتالية في النزاعات المسلحة، وعمليات 
إنفاذ القانون، وعمليات دعم السالم. وأخيراً، فهو ُيعد دليالً لدمج مجموعة القوانين في 

الممارسة الميدانية للقوات المسلحة، وهو أمر أساسي لضمان السلوك الملتزم بالقانون.

مثاراً  ليست  الدليل  هذا  في  الواردة  القواعد  من  العظمى  الغالبية  أن  من  الرغم  على 
أفراد  مع  القانوني  التعامل  تفاصيل  مثل   – مهمة  معينة  مجاالت  هناك  فإن  للخالف، 
وتفسير  مسلح،  نزاع  في  عليهم  القبض  ُيلقى  الذين  الحكومية  المسلحة غير  الجماعات 
الدولي  القانون  في  الوارد  العدائية  العمليات  في  المباشرة  المدنية  المشاركة  مفهوم 
اإلنساني، والخط الفاصل بين النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى – ُتعد جميعاً 
موضع نقاش قانوني مستمر. وانطالقاً من روح »دليل قانون الحرب للقوات المسلحة« 
األصلي الذي ألفه الكولونيل »دي مولينين«، يقدم هذا النص الجديد توجيهاً غير ملزم 
بشأن هذه القضايا يتماشى مع الموضوع اإلنساني والغرض من القواعد األساسية، والذي 
دوماً ما يعكس توازناً مع الضرورة العسكرية. وفي نهاية المطاف، ُيعد التقيد بالقواعد 
الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى مسألة انضباط عسكري. 
ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة القوات المسلحة على تحويل ذلك القانون إلى دعم مهم 

لالستراتيجيات والعمليات والتكتيكات العسكرية.
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وال ينصب التركيز هنا إال على األطر القانونية الدولية التي تحكم استخدام القوة المسلحة 
في القتال، وإنفاذ القانون، وعمليات دعم السالم. وُيعد التحليل عاماً بطبيعته، مع األخذ 
في الحسبان االلتزامات القانونية المختلفة للدول التي تفرضها عليها المعاهدات التي هي 

أطراف فيها.

استخدام هذا الدليل
ينقسم الدليل إلى خمسة عشر فصالً على النحو التالي:

إدماج القانون. 1
القواعد الدولية األساسية الخاصة بالعمليات العسكرية. 2
التعاريف. 3
االلتزامات العامة في أثناء القتال. 4
االستهداف. 5
أساليب ووسائل القتال. 6
االحتجاز واالعتقال في النزاعات المسلحة. 7
مسؤولية القيادة. 8
المسائل الجزائية وآليات اإلنفاذ. 9

األمور اللوجستية. 10
السيطرة االستراتيجية على النزاع المسلح. 11
االحتالل. 12
الحياد. 13
عمليات إنفاذ القانون. 14
عمليات دعم السالم. 15

المسلح  النزاع  قانون  ألساسيات  عام  فهم  القراء  لدى  أن  افتراض  على  النص  يعتمد 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الموضحة في الفصل الثاني. ومن الواضح أنه في حالة 
وجود تناقض بين نص هذا الدليل وأحكام القانون العرفي أو قانون المعاهدات الواجبة 

التطبيق، فإنه يجب اتباع تلك األحكام.

وسوف ُتستكمل في المستقبل النسخة الحالية من الدليل بنسخة رقمية. وتتمثل إحدى أكبر 
مميزات الصيغة الرقمية في أنه سيتم تحديث هذا الدليل بانتظام ليعكس التطورات الجديدة 
التي تطرأ على القانون، وتعليقات جمهور القراء، والتي هي دائماً موضع ترحيب. إنه 

حقاً وثيقة تنبض بالحياة، أُعدت لتدخل حيز االستخدام العملي. 

أندرو جيه. كارسويل
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المساهمون*
أندرو جيه. كارسويل، محرر

كيربي أبوت
سيرج بورجوا

ستيفان بورغون
راؤول فورستر
إيريني جيورغو

مارسيلليني هيرن
بيل نوت

ديبورا بابوورث
كريستيان روفائير 

مارتن روتش
فرانسوا سينيتشاود

فرانسوا شروتر
نيليكي فان أمستل 

تيموثي ييتس

يعكس  ال  أنه  غير  الكتَّاب،  من  عدد  مساهمات  من  كبيرة  استفادة  الدليل  هذا  *استفاد 
للجنة  الرسمي  الموقف  أو  نظر حكوماتهم،  أو وجهات  الشخصية،  آراءهم  بالضرورة 
الدولية للصليب األحمر. وعالوة على ذلك، فإن هذا الدليل ال يتضمن مسؤولية هؤالء 

الكتاب، أو حكوماتهم، أو اللجنة الدولية للصليب األحمر.
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االختصارات
ACHRاالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

AP Mine Ban Conv.اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد
AUاالتحاد األفريقي

BPPPDI مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

BPTPالمبادئ األساسية لمعاملة السجناء
BPUFF المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية

من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
BWC اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة

البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك 
األسلحة

CAT اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

CCGاتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
CCLEOمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

CCMاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
CCW اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن

اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
CCW.P البروتوكوالت المرفقة باتفاقية حظر أو تقييد استعمال

أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 
عشوائية األثر

CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
CERD االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز

العنصري
CILSدراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي
CRCاتفاقية حقوق الطفل

CRC OPI البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن
اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة

CRSRاالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين
CWC اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام

األسلحة الكيميائية وتدمير هذه األسلحة 

DPHالمشاركة المباشرة في العمليات العدائية
ECHRاالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

االختصارات
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ENMOD اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض
عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى

EUاالتحاد األوروبي
G.BC بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو

السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية
GCاتفاقية جنيف

Hاتفاقية الهاي
Hague Decl.إعالن الهاي، إعالن بشأن الطلقات النارية التي تتمدد

H.CP اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع
مسلح

H.CP.P.I and II البروتوكوالن األول والثاني التفاقية الهاي لحماية
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

H.CP.R الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح

H.IV اتفاقية الهاي )الرابعة( الخاصة باحترام قوانين وأعراف
الحرب البرية

H.IV.R اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف
الحرب البرية 

H.V اتفاقية الهاي )الخامسة( بشأن حقوق وواجبات الدول
المحايدة واألشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

H.XIII اتفاقية الهاي )الثالثة عشرة( بشأن حقوق وواجبات الدول
المحايدة في حالة الحرب البحرية

HPCR برنامج جامعة هارفارد للسياسات اإلنسانية وأبحاث
النزاعات

IACنزاع مسلح دولي
ICBSاللجنة الدولية للدرع األزرق

ICC Statuteنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ICCPRالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ICESCR العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية

ICJمحكمة العدل الدولية
ICPPED االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء

القسري
ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر
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ICRC DPH Guidance دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات
العدائية بموجب القانون الدولي اإلنساني الصادر عن 

اللجنة الدولية للصليب األحمر
ICTRالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا
ICTYالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسالفيا السابقة

IHL القانون الدولي اإلنساني
IHRLالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

LOACقانون النزاعات المسلحة
NATO)منظمة حلف شمال األطلنطي )ناتو
NIAC نزاع مسلح غير دولي

P I, P II)البروتوكوالن اإلضافيان األول والثاني )التفاقيات جنيف
POWأسير حرب

PPIEASE مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج
نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة

PSOعملية دعم السالم
RoEقواعد االشتباك

SCSLالمحكمة الخاصة لسيراليون
SMRTPالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

SOFAاتفاقية وضع القوات
SOTACحاالت بخالف النزاعات المسلحة

SSRنظم أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة
St. Petersburg Decl. إعالن سان بترسبورغ بغية حظر استعمال قذائف متفجرة

في زمن الحرب يقل وزنها عن 400 غرام
STLالمحكمة الخاصة للبنان

UDHRاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
UNاألمم المتحدة

UNCLOSاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
UNDPKOإدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم
UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو

UNSCمجلس األمن التابع لألمم المتحدة
UNSCRقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

UNSGأمين عام األمم المتحدة
UNSMRNM قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير

االحتجازية
UXOالذخائر غير المنفجرة

VCLTاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
WMAالجمعية الطبية العالمية

االختصارات
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إدماج القانون
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1 إدماج القانون
يناقش هذا الفصل إدماج القانون، أي عملية تحويل القواعد القانونية إلى آليات أو تدابير 
إنفاذ  الغاية. ويستلزم  لتحقيق هذه  الالزمة  الوسائل  واعتماد  االمتثال،  ملموسة لضمان 
القانون أو واجبات القتال صالحيات كبيرة، مثل سلطة إخضاع األشخاص أو ممتلكاتهم 
للتفتيش واستخدام القوة - بما في ذلك األسلحة النارية - لمنع حدوث جريمة قاتلة أو لشل 
حركة األشخاص عن طريق جرحهم أو قتلهم. ومع ذلك، تسير هذه الصالحيات جنباً 
إلى جنب مع مسؤوليات مماثلة. وعند أداء تلك الواجبات، فإن استخدام القوة ليس باألمر 
غير المحدود، ودائماً ما يحدث داخل إطار قانوني محدد. وعلى النحو المبين في فصول 
الحقة، فإنه على المستوى الدولي تكون هذه القواعد والمعايير القانونية راسخة في قانون 

النزاعات المسلحة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

وقد بذل العديد من السلطات وحاملو السالح في جميع أنحاء العالم جهوداً كبيرة لضمان 
االمتثال للقانون الواجب التطبيق في أثناء العمليات، وحقق بعض منهم نتائج جيدة. ومع 
وُيعد  االمتثال.  تعزيز  المزيد من  إلى  تحدث، وهناك حاجة  االنتهاكات  ذلك، ال زالت 

إدماج القانون على المستوى الوطني أمراً حتمياً لتحقيق هذا األمر.

وُيعد اإلدماج عملية مستمرة. ويجب أن يتعامل مع مسائل العقيدة العسكرية، والتعليم، 
والتدريب، والمعدات وأن يسانده نظام عقوبات فعال.

1.1  تنفيذ القانون الواجب التطبيق على المستوى الوطني: يوفر هذا القسم اإلطار 
القانوني الواجب التطبيق على استخدام القوة ومسؤوليات أعلى السلطات السياسية عن 

تنفيذه ونشره.

2.1 اإلدماج: يشير هذا القسم بشكل أكثر تحديداً إلى حاملي السالح ويتناول الجوانب 
الفنية إلدماج القانون ذي الصلة في العقيدة العسكرية، والتعليم، والتدريب، والمعدات، 

باإلضافة إلى الدور بالغ األهمية الذي تلعبه العقوبات.

3.1 دعم اللجنة الدولية للصليب األحمر: يناقش هذا القسم عالقة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بالقانون الدولي وكيف يمكن للجنة أن تدعم بفاعلية الجهود الرامية إلى تعزيز 

السلوك المشروع.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.1 تنفيذ القانون الواجب التطبيق على المستوى الوطني
1.1.1  اإلطار القانوني

يقدم هذا القسم الفرعي لمحة موجزة عن مصادر القانون الواجب إدماجها في العمليات 
العسكرية. ولالطالع على مناقشة شاملة لهذه المصادر، انظر الفصل الثاني.

الدولي  النزاعات المسلحة والقانون  التطبيق: قانون  الواجب   1.1.1.1 القانون 
لحقوق اإلنسان

إن استخدام القوة مقيد بموجب قانون النزاعات المسلحة وأحكام محددة في القانون الدولي 
الدولي لحقوق اإلنسان كل  النزاعات المسلحة والقانون  لحقوق اإلنسان. ويكمل قانون 
منهما اآلخر. ويسعى كل منهما سعياً حثيثاً لحماية أرواح األفراد وصحتهم وكرامتهم، 
وإن كان من زاوية مختلفة. كما يتعامل كال القانونين مباشرة مع القضايا المتعلقة باستخدام 
القوة. وقد وضع قانون النزاعات المسلحة وتم تطويره من أجل تنظيم استخدام القوة في 
الذين  إلى حماية األشخاص  المسلح، وهو يهدف  النزاع  المتمثلة في  الحالة االستثنائية 
ال يشاركون في العمليات العدائية )أو لم يعودوا مشاركين فيها( ويفرض واجبات على 
جميع األطراف. أما القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيحمي الفرد في جميع األوقات، أي 
في أوقات السلم والحرب على حد سواء، ويحقق الفائدة للجميع، ويتمثل هدفه الرئيسي في 
حماية األفراد من السلوك التعسفي من جانب حكوماتهم. وحتى تصبح عمليات الحماية 

هذه فعالة، فإنه يجب أن تنعكس األحكام الدولية في التشريعات الوطنية.

تتيح معظم صكوك حقوق اإلنسان للحكومات، بشروط صارمة، عدم التقيد بحقوق معينة 
عندما تواجه تهديداً عاماً خطيراً، على سبيل المثال في أثناء االضطرابات الداخلية أو 
النزاعات المسلحة. ومع ذلك، هناك »نواة صلبة« من الحقوق األساسية التي ال تستطيع 
النزاعات  قانون  يسمح  وال  الظروف.  من  أي ظرف  تحت  بها  التقيد  عدم  الحكومات 
لتحقيق  البداية  القانون منذ  الفرع من  إذ وضع هذا  التقيد،  المسلحة بأي حالة من عدم 
حقوق  بحماية  وااللتزام  القوة  استخدام  في  الحق  بين  الطوارئ،  حاالت  في  التوازن، 
إطار  في  القوة  استخدام  يتم  ما  ودائماً  فراغ،  هناك  ليس  ثم،  ومن  وكرامتهم.  األفراد 

قانوني.

2.1.1.1  قانون النزاعات المسلحة
تضع اتفاقيات جنيف - التي جرى تنقيحها والتوسع فيها في عام 1949 - قواعد لحماية 

الفئات التالية من األشخاص من آثار العمليات العدائية:
• اتفاقية جنيف األولى - الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.	
• اتفاقية جنيف الثانية - جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.	
• اتفاقية جنيف الثالثة - أسرى الحرب.	
• اتفاقية جنيف الرابعة - األشخاص المدنيون في وقت الحرب.	

المعاهدات  أكثر  ُتعد  فإنها  عالمي،  قبول  من  األربع  جنيف  اتفاقيات  حققته  ما  وبفضل 
الدولية قبوالً.

وقد حددت اتفاقيتا الهاي في عامي 1899 و1907 القواعد التي تحكم سير العمليات 
العدائية. وهما تقيدان أساليب ووسائل القتال التي قد تستخدمها أطراف النزاع. ومن حيث 
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الجوهر، فإنهما تنظمان سير العمليات العسكرية في حالة النزاع المسلح عن طريق تحديد 
االستخدامات الصحيحة والمسموح بها لألسلحة والتكتيكات العسكرية.

وكانت قواعد حماية األفراد وسير العمليات العدائية قد ُجمعت وُحدثت في البروتوكولين 
اإلضافيين التفاقيات جنيف الموقعين في عام 1977. وتكمل عدة معاهدات أخرى هذه 
األحكام، مثل اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المؤرخة في 
عام 1954، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة 
المضادة  األلغام  حظر  واتفاقية   ،1980 عام  في  المؤرخة  األثر  عشوائية  أو  الضرر 
الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  ونظام   ،1997 عام  في  المؤرخة  وتدميرها  لألفراد 
الدولية المؤرخ في عام 1998، والبروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف )البروتوكول 
بالكريستالة  إليها  المؤرخ في عام 2005، وإنشاء شارة إضافية )والتي يشار  الثالث( 

الحمراء( إلى جانب شارتي الصليب األحمر والهالل األحمر.

وال تلزم المعاهدات إال الدول التي وافقت على االلتزام بها، عادة عن طريق التصديق 
المستمد من ممارسة عامة  العرفي  بالقانون  المكتوبة  االلتزامات  عليها. وُتستكمل هذه 

مقبولة كقانون.

3.1.1.1 القانون الدولي لحقوق اإلنسان
يتكون القانون الدولي لحقوق اإلنسان من مجموعة من المبادئ والقواعد يمكن لألفراد أو 
الجماعات على أساسها توقع معايير معينة من الحماية، أو السلوك أو الفوائد من جانب 
السلطات، وذلك ببساطة ألنهم بشر. وتتضمن النصوص العالمية الرئيسية للقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان العالمي المعمول بها اآلن ما يلي:
• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 	

.1948
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في عام 1966.	
• عام 	 في  المؤرخ  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

.1966
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 	

أو المهينة، المؤرخة في عام 1984.
• اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة في عام 1989.	

كما أن الصكوك اإلقليمية - مثل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أو ميثاق منظمة 
المعاهدات  تكمل   - والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  الميثاق  أو  األمريكية،  الدول 

العالمية.

4.1.1.1 صكوك القانون غير الملزم
تتمثل الوثائق اإلضافية المهمة في مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القانون )1979(، والمبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب 
التزامات  الوثيقتان على  هاتان  تنص  )1990(. وال  القوانين  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين 
ملزمة قانوناً، ومن ثم فهما تمثالن جزءاً مما ُيعرف بأنه »قانون غير ملزم«. ومع ذلك، 

فهما تقدمان توجيهاً مفيداً بشأن قضايا محددة تتعلق بحفظ القانون والنظام.
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5.1.1.1 »النواة الصلبة« لحقوق اإلنسان
هناك حقوق أساسية معينة منصوص عليها في صكوك القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
هذه  تشمل  الخصوص،  وجه  وعلى  األحوال.  من  حال  بأي  بها  التقيد  عدم  يمكن  ال 
الحقوق الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية، وحظر الرق 
اإلنساني  الدولي  القانون  وألن  القانون.  رجعية  وعدم  المشروعية  ومبدأ  واالستعباد، 
ينطبق بصورة دقيقة على حاالت استثنائية، فإن »النواة الصلبة« للقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان تميل إلى التقارب مع الضمانات األساسية والقانونية التي ينص عليها القانون 
الدولي اإلنساني. وتقدم المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في عام 
1949، المعمول بها في النزاعات المسلحة غير الدولية، ملخصاً جيداً لهذه الحقوق التي 
استخدام  تنظم  التي  القواعد األساسية  األدنى من  الحد  الصلبة«، واضعة  تمثل »النواة 

القوة عندما يصبح العنف الداخلي على مشارف التحول إلى نزاع مسلح.

2.1.1 التنفيذ على المستوى الوطني
1.2.1.1 التضمين في القانون الوطني

من أجل أن تصبح المعاهدات واالتفاقيات الدولية سارية، يجب إدماجها في التشريعات 
الوطنية، إذ أن تصبح دولة ما طرفاً في المعاهدات واالتفاقيات الدولية ليس سوى الخطوة 
األولى. وعلى الدول التزام واضح باعتماد تدابير لتنفيذ القواعد الدولية التي ُتعد أطرافاً 
فيها. وبينما ينطبق هذا األمر على أية قواعد، فلعله أكثر أهمية للقواعد التي تحكم الحرب 
أكثر مجاالت  تنظيم  إلى  تهدفان  القانون  إنفاذ  القواعد وعملية  القانون، ألن هذه  وإنفاذ 

السيادة تعقيداً وخصوصية، أال وهي استخدام القوة.

وإليجاد بيئة مواتية لالمتثال للقانون، فإنه يتعين على القيادة السياسية أن تتخذ مجموعة 
كاملة من التدابير وتنفذها على نطاق تسلسل القيادة. ويتصل بعض هذه التدابير بقانون 
يتعلق  حين  في  سواء،  حد  على  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  المسلحة  النزاعات 
البعض اآلخر على نحو أكثر تحديداً بقانون النزاعات المسلحة. ولالطالع على مزيد من 

التوجيه، انظر الفصل الحادي عشر، السيطرة االستراتيجية على النزاع المسلح.

الحال تضم عدة  التخصصات، وبطبيعة  من  العملية تجمع عدداً  الواضح أن هذه  ومن 
إنفاذ  بها  المنوط  الجهات  أو  المسلحة  والقوات  التشريعية والمحاكم  وزارات، والسلطة 
القانون. ولذلك فهي تحتاج تخطيطاً دقيقاً تضعه أعلى السلطات السياسية وتنسيقاً وثيقاً 

داخل عدة هيئات.

2.2.1.1 تدابير مشتركة في قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان

يجب على السلطات السياسية اتخاذ عدد من التدابير، يعتمد بعضها على الحس السليم 
التدابير  تنفيذ معقدة وخبرات معينة. وتتمثل  البعض اآلخر عمليات  ما، ويتطلب  نوعاً 

الرئيسية فيما يلي:
• أن تكون المعاهدات واالتفاقيات الدولية مترجمة إلى اللغة )اللغات( الوطنية؛	
• نشر المعرفة بأحكامها على أوسع نطاق ممكن، سواًء بين من يحملون السالح أو بين 	

السكان ككل؛
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• وسن 	 الدولية،  واالتفاقيات  المعاهدات  أحكام  مع  متسقة  الوطنية  التشريعات  جعل 
تشريعات جنائية تحظر انتهاكات القانون وتعاقب عليها، إما عن طريق اعتماد قانون 

منفصل أو تعديل التشريعات القائمة؛ و
• ضمان احترام الضمانات القضائية والضمانات األساسية األخرى.	

3.2.1.1 التدابير المحددة التي يتطلبها قانون النزاعات المسلحة
يتطلب تنفيذ قانون النزاعات المسلحة اتخاذ بعض التدابير اإلضافية التي تتضمن ما يلي:

• ضمان تحديد األشخاص واألعيان المحمية وتمييزها بصورة مناسبة؛	
• اتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة 	

االتفاقيات  في  عليها  المنصوص  أو رموزها  الحماية  الحمراء وغيرها من شارات 
والبروتوكوالت ذات الصلة؛

• تعيين الموظفين وتدريبهم، ال سيما المستشارين القانونيين داخل القوات المسلحة؛	
• النص على إنشاء وتنظيم الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر وغيرها 	

االستعالمات  ومكاتب  المدني،  الدفاع  ومنظمات  التطوعية،  اإلغاثة  جمعيات  من 
)المسؤولة عن إدارة المعلومات عن األشخاص المحميين(؛ و

• أو األعيان 	 المحميين  العسكرية بطريقة ال تعرض األشخاص  المواقع  أماكن  تحديد 
المحمية للخطر.

4.2.1.1 اتباع نهج شامل
باإلضافة  وذلك  الوطني،  المستوى  على  التنفيذ  عملية  في  الوزارات  من  عدد  يشارك 
إلى وزارتي الدفاع والداخلية. وُتعد وزارات العدل والمالية والتعليم والثقافة والخارجية 
أكثر الوزارات صلة بهذه العملية. على سبيل المثال، تشارك وزارة الثقافة في تطبيق 
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المؤرخة في عام 1954. 
ويجب على وزارة التعليم تأهيل الشباب لفهم مبادئ قانون النزاعات المسلحة والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان. وللتعامل مع مشكلة األشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، 
فإنه يجب أيضاً اتخاذ التدابير اإلدارية المطلوبة، مثل إنشاء مكتب وطني لالستعالمات 

)والذي عادة ما تتولى وزارة الخارجية المسؤولية عنه(.

وقد أنشأ العديد من الدول لجاناً وطنية للشؤون اإلنسانية أو لجاناً لحقوق اإلنسان أو هيئات 
مماثلة إلدارة العملية. وتجمع جهات صنع القرار والتنسيق هذه ممثلين للوزارات المعنية 
بمسؤوليات  تضطلع  التي  الجهات  من  وغيرها  المهنية  والهيئات  الوطنية  والمنظمات 
التنفيذ أو التي لديها خبرة في هذا المجال. وقد أثبتت هذه الجهات بوجه عام أنها وسائل 

فعالة لتعزيز عملية التنفيذ على المستوى الوطني.
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3.1.1 المسؤوليات
1.3.1.1 مسؤولية أعلى السلطات

تكون أعلى السلطات هي المسؤولة في النهاية عن االمتثال للقانون. ويجب اتخاذ تدابير 
ذلك  في  بما  القانون،  يفرضها  التي  بااللتزامات  للوفاء  ملموسة  وآليات  وتوافر وسائل 
نشرها على نطاق واسع ومنع االنتهاكات وقمعها. وتقع المسؤولية النهائية عن هذا األمر 
بوضوح على عاتق أعلى السلطات. وهذا األمر منصوص عليه على نطاق واسع وبشكل 

صريح في معاهدات قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

السالح  يحملون  لمن  الهرمي  التسلسل  السياسية وأعلى مستويات  القيادة  تتحمل  وبينما 
المسؤولية العامة، تقع مسؤوليات محددة في هذا المجال على عاتق مستويات أخرى، 

وفقاً لمهامهم ووظائفهم.

2.3.1.1 المسؤوليات المستمدة من معاهدات قانون النزاعات المسلحة
اعترفت االتفاقيات المختلفة في وقت مبكر بمسؤوليات واضحة. ومن ثم، وعلى سبيل 
المثال، فإنه بتصديق الدول األطراف على اتفاقية الهاي في 18 تشرين األول/ أكتوبر 
الدول بأن »تصدر  البرية، تعهدت تلك  1907 بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب 
إلى قواتها المسلحة البرية تعليمات تكون مطابقة لالئحة الملحقة بهذه االتفاقية والخاصة 

باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية« )المادة 1(.

باإلضافة إلى هذا، تتضمن اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 
إشارات إلى مسؤوليات الدول. وفيما يتجاوز نطاق الضرورة العامة »تتعهد األطراف 
السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال« )المادة 
1(، وتشير مواد أخرى إلى تعهد األطراف المتعاقدة بأن »تنشر نص هذه االتفاقية على 
أوسع نطاق ممكن« وأن »تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري«. وبشكل أكثر 
تحديداً، تنص اتفاقية جنيف الثالثة على أنه »يتعين على السلطات العسكرية أو غيرها، 
التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص 

االتفاقية« وأن »تلقن بصفة خاصة أحكامها« )المادة 127(.

كما يؤكد البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف المؤرخ في 8 حزيران/ يونيو 
1977 على هذا االلتزام. وينص، في جملة أمور، على أن »تتخذ األطراف السامية 
المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها« وأن 
»تصدر األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين 
احترام االتفاقيات« و»تشرف على تنفيذها« )المادة 80(، وأنه »يجب على أية سلطات 
وأن   ،)2.83 )المادة  المواثيق«  هذه  بنصوص  تام  إلمام  على  تكون  أن  عسكرية... 
القوات  أفراد  أن  من  التأكد   - المسؤولية  من  مستواه  حسب  كل   - القادة  من  »يطلبوا 

المسلحة، الذين يعملون تحت إمرتهم على بينة من التزاماتهم« )المادة 2.87(.

النزاعات  في  به  المعمول  جنيف،  اتفاقيات  إلى  الثاني  اإلضافي  البروتوكول  وينص 
نطاق  أوسع  على  »البروتوكول«  الملحق  هذا  »ينشر  أن  على  الدولية،  غير  المسلحة 
القانون،  باحترام  االلتزام  مثل  مثله  االلتزام،  هذا  فإن  ثم،  ومن   .)19 )المادة  ممكن« 
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المسلحة  الجماعات  جميع  على  أيضاً  ينطبق  وإنما  الحكومية  القوات  على  يقتصر  ال 
المشاركة في العمليات العدائية.

وقد أصبح االلتزام بنشر قانون النزاعات المسلحة وإعطاء توجيهات حول هذا الموضوع 
لمن يحملون السالح يحظى باالعتراف على نطاق واسع بحيث أصبح قانوناً عرفياً.

3.3.1.1 المسؤوليات المستمدة من معاهدات القانون الدولي لحقوق اإلنسان
تتضمن صكوك حقوق اإلنسان عدة إشارات إلى مسؤولية الدول عن تنفيذ المعاهدات 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ينص  المثال،  سبيل  على  الدولية. 
المؤرخ في عام 1966 على أن »تتعهد كل دولة طرف... إذا كانت تدابيرها التشريعية 
أو غير التشريعية القائمة ال تكفل فعالً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن 
تتخذ... ما يكون ضرورياً لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية« )المادة 
المعنية بحقوق  اللجنة  بتدابير »غير تشريعية«، تشير  المقصود  2(. ومن أجل تحديد 
اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، في تعليقها العام رقم 31 على العهد، إلى ضرورة »أن 
تعتمد الدول األطراف تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتثقيفية وغير ذلك من التدابير 

المناسبة من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية«. )الفقرة 7(.

القاسية  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  وبالمثل، فإن اتفاقية مناهضة 
أو الالإنسانية أو المهينة المؤرخة في عام 1984 تؤكد على أن تضمن كل دولة طرف 
وأن   ،)4 )المادة  الجنائي«  قانونها  بموجب  جرائم  التعذيب  أعمال  جميع  تكون  »أن 
»تضمن كل دولة إدماج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في 
برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين سواًء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، 
والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين وغيرهم ممن تكون لهم عالقة باحتجاز 
أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا 

الفرد أو معاملته« )المادة 10(.

وفي اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في عام 1989، تتعهد الدول األطراف »بأن تنشر 
مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل المالئمة والفعالة« )المادة 42(.

الملزم« مثل  القيادة في وثائق »القانون غير  إلى مسؤوليات  كما توجد إشارات عامة 
مبادئ األمم المتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين 
في  الواردة  األساسية  المبادئ  أن  على  المثال  سبيل  على  تنص  التي  القوانين  بإنفاذ 
إطار  في  الحكومات  قبل  من  ُتحترم  وأن  االعتبار  بعين  تؤخذ  أن  »يجب  الوثيقة  تلك 
عن  فضالً  القانون،  إنفاذ  عن  للمسؤولين  ُتقدم  وأن  الوطنية،  وممارساتها  تشريعاتها 
األشخاص اآلخرين، مثل القضاة والمدعين العامين والمحامين وأعضاء السلطة التنفيذية 

والتشريعية، وعامة الناس«.

4.1.1 التحقق من الواقع
إن انتهاكات القانون تقع بالفعل. والمعرفة وحدها ال تمثل ضمانة لالمتثال للقانون. وعلى 
الرغم من وجود مجموعة كاملة من القواعد الدولية التي تهدف إلى تنظيم استخدام القوة، 
فإنه ال بد من االعتراف بأنه غالباً ما تقع انتهاكات لقانون النزاعات المسلحة أو القانون 
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الدولي لحقوق اإلنسان. وعملياً، فإن جميع من يحملون السالح يرتكبون هذه االنتهاكات، 
حتى أولئك األشخاص األكثر تمرساً والذين يحصلون على أكثر التدريبات تطوراً.

وبطبيعة الحال، ال تبرز األنباء إال السلوك السلبي فقط، لذلك فإنه من المستحيل تقريباً 
تحديد كم السلوك القانوني. ومع ذلك، يستمر وجوب التزام من يحملون السالح باحترام 
القانون وأيضاً ضمان احترامه. وعالوة على ذلك، فحتى على الرغم من أن االنتهاكات 
النزاع  حاالت  في  األشخاص  لحماية  وفعالة  مناسبة  أداة  القانون  يظل  بالفعل،  تحدث 

المسلح والعنف الداخلي.

ومن أجل تحديد التدابير والوسائل واآلليات الالزمة لتجنب السلوك غير القانوني، فإنه 
االنتهاكات  أن  ُيقال  ما  وكثيراً  االنتهاكات.  وراء  الكامنة  األسباب  فهم  الضروري  من 
تحدث بسبب نقص المعرفة بالقانون الواجب التطبيق. وعلى الرغم من هذا، يظهر تحليل 
متعمق لسلوك من يحملون السالح أن االنتهاكات يرتكبها أيضاً أشخاص لديهم معرفة 

بالمبادئ األساسية للقانون أو حتى يلتزمون بها.

والقانون  المسلحة  النزاعات  لقانون  األساسية  للقواعد  االمتثال  عدم  أن  التجربة  وتبين 
الدولي لحقوق اإلنسان يمكن في الواقع أن ُيعزى إلى عدة عوامل، والتي تتزامن في كثير 
غير  والسلوك  الخاطئة،  والتوجهات  المهارات،  قلة  العوامل  هذه  وتشمل  األحيان.  من 
المشروع، وعدم مالءمة المعدات، وغياب اإلرادة، وعدم كفاية المعرفة بالقانون أو فهمه 
)من حيث محتوياته أو أهدافه أو الغرض منه( وعدم وجود عقوبات فعالة لالنتهاكات. 
ومن الواضح أن جوهر المشكلة ليس في عدم المعرفة بالقانون، وإنما تكمن المشكلة في 

تحويل المعرفة إلى سلوك مناسب.

2.1 اإلدماج 
1.2.1 مفهوم اإلدماج

1.1.2.1 ترجمة القانون إلى سلوك
لمنع حدوث االنتهاكات، يجب أن يصبح القانون جزءاً ال يتجزأ من سير العمليات. وُيعد 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  أو  المسلحة  النزاعات  قانون  معاهدات  على  التصديق 
وإدماجها في القانون المحلي خطوتين أساسيتين نحو االمتثال. كما أن نشر محتواها على 
أوسع نطاق ممكن ُيعد عنصراً مهماً آخر في أي استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة مواتية 

للسلوك القانوني.

على الرغم من ذلك، فإن هذه التدابير ليست كافية. وهناك أربعة عناصر رئيسية تشكل 
سلوك من يحملون السالح في أثناء العمليات وهي:

• العقيدة العسكرية؛	
• التعليم؛	
• التدريب والمعدات؛ و	
• العقوبات.	

ومن أجل أن تسير العمليات وفقاً للقانون، فإنه يجب أن يصبح القانون جزءاً ال يتجزأ من 
كل عنصر من هذه العناصر األربعة.
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وال يعني هذا أنه يجب إدماج أحكام قانون النزاعات المسلحة أو القانون الدولي لحقوق 
أو  الكتيبات،  أو  العسكرية  العقيدة  اقتباسها - في  أو حتى  اإلنسان على نحو منهجي - 
تأييد مسألة أنه يجب أن يشعر كل شخص ممن يحملون السالح باالرتياح في التعامل مع 
أمور قانونية أحياناً ما تكون بالغة التعقيد. ويجب أن يترجم القانون ذي الصلة إلى تدابير 
ووسائل وآليات ملموسة - على مستوى العقيدة العسكرية والتعليم والتدريب والمعدات 

والعقوبات - تفضي إلى االمتثال.

ال  أنها  حتى  عامة  أحياناً  تكون  العامة  القواعد  من  مجموعة  القانون  ُيعد  الواقع،  وفي 
تصلح أن تكون بمثابة دليل للسلوك العملي في عمليات القتال أو إنفاذ القانون. ولذلك 
فمن الضروري أن يكون هناك تفسير للقانون، وتحليل آلثاره الميدانية، وتحديد لعواقبه 

على جميع المستويات.

2.1.2.1 العناصر األساسية لعملية اإلدماج
تغيراً  وتتغير  وثيقاً  ارتباطاً  والمعدات  والتدريب  والتعليم  العسكرية  العقيدة  ترتبط 
لة بذلك دائرة حميدة. وتتطلب الدروس المستفادة في أثناء العمليات، إلى  مستمراً، مشكِّ
جانب التغييرات التي يتم إدخالها على القانون، والمعدات، وطبيعة التهديدات، والمهمة 
المطلوب إنجازها مراجعة منتظمة لجميع العناصر. كما يجب إنفاذ العقوبات وتكييفها 
بشكل منتظم. ومن ثم، ُيعد إدماج القانون في العملية برمتها عملية مستمرة ال تنتهي وتبدأ 

من جديد من حيث انتهت.

3.1.2.1 اتخاذ اإلجراءات
الدولي  والقانون  المسلحة  النزاعات  قانون  أسئلة مشروعة حول كيفية تطبيق  تبرز  قد 
الميدانية  االنعكاسات  فهم  بمكان  األهمية  ومن  اليومية.  الممارسة  في  اإلنسان  لحقوق 
لكل قاعدة وتحديد اإلجراء الذي يتعين اتخاذه - على مستوى العقيدة العسكرية والتعليم 

والتدريب والمعدات والعقوبات - بغية ضمان االمتثال.

العملي على  تطبيقها  إلى  المحددة  القانونية  األحكام  االنتقال من  ويمكن توضيح عملية 
النحو التالي:

بالقتال وعمليات  يتعلق  فيما  أمثلة عملية  يلي  فيما  النموذج،  ولتوضيح كيفية عمل هذا 
إنفاذ القانون.

2.2.1 المتطلبات األساسية
1.2.2.1 االلتزام

ُتعد اإلرادة السياسية والقدرة المتطلبين األساسيين لتحقيق اإلدماج. واإلدماج هو عملية 
متوسطة أو طويلة األجل تتطلب رؤية استراتيجية ونظرة عامة عالمية على االنعكاسات 
على المنظمة المعنية، ومن ثم، يكون االلتزام على أعلى مستويات القيادة أمراً ضرورياً. 

التداعيات: التدابير والوسائل واآلليات الواجب 
اتباعها - على مستوى العقيدة والتعلم والتدريب 
والمعدات و/ أوالعقوبات - بغية ضمان االمتثال.

الحكم 
القانوني

االنعكاسات 
الميدانية
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ويجب أن تتخذ العملية بوضوح شكل التوجه من أعلى إلى أسفل، وينبغي أن يتجاوز 
االلتزام قبول الحاجة إلى نشر القانون أو تعليمه أو تنظيم دورات تدريبية فيه بانتظام، إذ 
يجب أن يرسل إشارة رسمية قوية لجميع المستويات الفرعية، وأن يجعل االمتثال للقانون 
ويجب،  باألفعال،  مقترنة  األقوال  تكون  أن  ويجب  المعنية.  للمنظمة  واضحة  أولوية 
العملية  المعنيين، تجديد االلتزام بصفة دورية لضمان استقرار هذه  مع تحرك األفراد 

واستمراريتها.

2.2.2.1 القدرات
وتعتمد  مواتية.  بيئة  في  تتم  أن  يجب  فإنه  بالنجاح،  اإلدماج  عملية  تكلل  أن  أجل  من 
قدرة من يحملون السالح على االمتثال لقانون النزاعات المسلحة على بعض المتطلبات 
األساسية بالغة األهمية، أال وهي التشريعات الوطنية التي تدمج أحكام القانون الدولي 
فعال  وتسلسل  وقمعها،  االنتهاكات  لمنع  الرادعة  الجنائية  والتشريعات  الصلة،  ذات 
للقيادة ونظام للعقوبات الداخلية، وهيكل مستقر للتعليم والتدريب، وعقيدة مشتركة، أياً 
كان مسماها أو شكلها. وبالنسبة لمن يحملون السالح، يرتقي هذا األمر بصفة أساسية 
العمليات )أي  أثناء  التي تشكل السلوك في  بالعناصر األربعة  إلى امتالك هيكل يتعلق 
العقيدة العسكرية، والتعليم، والتدريب والمعدات، والعقوبات(، يمكن أن تستند إليه عملية 
اإلدماج. وفي حالة ضعف عنصر أو أكثر من هذه العناصر أو انعدامه، فلن تكون عملية 

اإلدماج إال جزئية وربما أقل فعالية.

3.2.2.1 اإلدماج داخل الهيكل القائم والموارد المتاحة
تتم العملية برمتها داخل الهيكل القائم وباستخدام الموارد المتاحة. ومن غير المتوقع أن 
تكون هناك تكاليف مرتفعة، وليس هناك حاجة إلى وقت إضافي كبير للتعليم والتدريب، 

كما أنه لن يكون من الضروري زيادة عدد المعلمين أو األساتذة أو المدربين.

4.2.2.1 ما يوصى به: اإلدماج في وقت السلم
إلى  المسلح  النزاع  أو عندما ال يصل  السلم  أكبر في وقت  بسهولة  اإلدماج  تتم عملية 
القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة في  مستويات عالية من الشدة، وعندما تشارك 
عمليات قتال رئيسية، فإن األولويات األخرى تحل حتماً محل هذه المخاوف على المدى 

الطويل.

3.2.1 برنامج اإلدماج
1.3.2.1 المتطلبات الرئيسية

وبوصفه  اإلدماج.  عملية  لتعزيز  المفتاح  هي  التصميم  جيد  شامل  برنامج  إدارة  ُتعد 
عملية متعددة التخصصات تسير من أعلى إلى أسفل، يشمل اإلدماج أعلى المستويات 
في الدولة، بمن في ذلك القادة الوطنيون وعدد من الوزارات إلى جانب وزارتي الدفاع 
واألمن أو الداخلية. ومن بين من يحملون السالح، يجب إشراك جميع مستويات تسلسل 
القيادة، من المستوى االستراتيجي إلى المستوى التكتيكي. ويجب على كبار القادة التمهيد 
القتالية أو  لهذا األمر باإلصرار على أن يتم إدماج القانون في تخطيط جميع األعمال 
عمليات إنفاذ القانون وتنظيمها وتنفيذها. ويتحقق هذا األمر بطبيعة الحال بإصدار أمر 

كتابي مستديم.
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ومع ذلك، ال ُيعد إصدار مثل هذا األمر كافياً، بل يجب أن يترجم األمر إلى برنامج أو 
البرنامج بشكل صحيح،  ُيدار  أن  المقابل، يجب  أو خطة عمل ملموسة. وفي  مشروع 
ولذلك ينبغي على السلطات أن تعين رسمياً ضابطاً أو أحد مديريات موظفيها للقيام بهذه 
المهمة. وهناك حاجة أيضاً إلجراء تقييم منتظم إلنجازات البرنامج، وهو ما من شأنه أن 

يتيح ضبط الوسائل واألهداف في أثناء هذه العملية.

ومع تطور التهديد والمهمة، ومع إلزام العمليات باستمرار من يحملون السالح بالتكيف، 
تتوقف  ال  مستمرة،  عملية  اإلدماج  ُيعد  لذلك،  وفقاً  اإلجراءات  واتخاذ  الدروس  وتعلم 
هذه  استمرارية  على  الحفاظ  المستويات  جميع  على  القادة  على  يجب  ولذلك،  تقريباً. 

العملية.

2.3.2.1 إدارة البرنامج
والمهارات  باألدوات  االستعانة  اإلدماج  برنامج  به  يتسم  الذي  التعقيد  إدارة  تتطلب 
الكالسيكية في »إدارة المشروعات«. وعادة ما يتم إضفاء الطابع الرسمي على البرنامج 
الوثيقة تحدد  فإن هذه  الحالي لإلدماج،  المستوى  تقييم  في وثيقة رسمية. وعلى أساس 
ويضع  األهداف.  تلك  لتحقيق  النهائية  والمواعيد  المسؤوليات  إلى  باإلضافة  األهداف، 
البرنامج تحديداً مفصالً للخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها، عاماً بعد عام، لتحقيق 
األهداف المحددة، جنباً إلى جنب مع التعيينات الالزمة إلدارة المهام المختلفة وتنفيذها.

3.3.2.1 تولي مديرية العمليات عملية التنفيذ
تظهر التجربة أن إنشاء مديرية معنية بقانون دولي إنساني أو بحقوق اإلنسان أو بكليهما 
ربما يؤدي إلى إعاقة هذه العملية بدالً من زيادة وتيرتها. وفي الواقع، أحياناً ما تنحو 
هذه المديريات، التي غالباً ما ُتنشأ بعيداً عن بقية تسلسل القيادة، إلى أن تصبح غاية في 
حد ذاتها. ومن األفضل إلى حد بعيد أن ُيعهد بهذه المسؤولية إلى مديرية العمليات، التي 

عادة ما تكون أيضاً مسؤولة عن التدريب.

4.3.2.1 الرصد والتقييم
ينبغي أيضاً إنشاء هيئة للرصد والتقييم من أجل اإلشراف على عملية التنفيذ وتقييم ما 
إذا كانت األهداف الجزئية قد تحققت. وعادة ما توكل هذه المهمة إلى المفتش العام أو 
إلى هيئة ذات صالحيات مماثلة. واستناداً إلى النتائج المتحققة على المستوى المتوسط، 
يجب أن ترفع التعديالت المقترحة على خطة العمل إلى المستويات العليا من التسلسل 

الهرمي للموافقة عليها.

4.2.1 اإلدماج في العقيدة العسكرية 
1.4.2.1 العقيدة العسكرية: التعريف

للسلوك القانوني. وهنا، ُتفهم العقيدة العسكرية  يجب أن توفر العقيدة العسكرية توجيهاً 
على أنها جميع المبادئ النموذجية التي توجه أفعال من يحملون السالح على المستويات 
االستراتيجية والميدانية والتكتيكية، بصرف النظر عن األشكال التي تتخذها هذه المبادئ. 
ومن ثم، فإنها تشمل جميع التوجيهات والسياسات واإلجراءات ومدونة قواعد السلوك 
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والكتيبات المرجعية وقواعد االشتباك - أو ما يعادلها - التي تعمل على تثقيف من يحملون 
مفردات مشتركة  لهم  يوفر  مما  المهنية،  حياتهم  أثناء  في  وتوجيههم  وتدريبهم  السالح 

ويصوغ شكل عملية صنع القرار والتكتيكات والسلوك المتبع في العمليات.

والكتيبات  السلوك  قواعد  مدونات  العسكرية:  العقيدة  في  2.4.2.1 اإلدماج 
واإلجراءات

إن إدماج القانون في العقيدة العسكرية ال يتحقق عن طريق مجرد إدماج قواعد القانون 
الواجب التطبيق ومبادئه في مدونات قواعد السلوك والكتيبات واإلجراءات أو اقتباسها 
وسائل ضمان  مع  إلى جنب  جنباً  الصلة،  ذات  القانون  مبادئ  تصبح  أن  ويجب  فيها. 
احترام األشخاص واألعيان التي تحظى بحماية خاصة وآلياته، جزءاً طبيعياً ال يتجزأ 

من كل مكون من مكونات العقيدة العسكرية.

وُيعد تنقيح الكتيبات واإلجراءات المتعلقة بعملية صنع القرار أمراً بالغ األهمية من أجل 
االمتثال للقانون.

إن تحديات الحروب الحديثة وإنفاذ القانون من التعقيد بحيث يجب أال تترك المسؤولية 
عن االمتثال لقانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لوظيفة واحدة 
محددة ضمن مجموعة الموظفين. وفيما يتعلق بأي أمر ميداني أو تكتيكي، يجب أن يكون 
اللوجستية(  المعينون )إدارة األفراد، واالستخبارات، والعمليات، والخدمات  الموظفون 
القيام به لضمان االمتثال. وعالوة على ذلك،  على معرفة دقيقة بما هو مطلوب منهم 
فإنه من األهمية بمكان ضمان أن تتضمن إجراءات صنع القرار اآلليات الالزمة لتبادل 
المعلومات والتنسيق، بحيث ال يتم إغفال أي مسألة، وأن يتلقى القائد، في الوقت المناسب، 

كل ما يلزم من المعلومات المتاحة.

كما يجب أن ُتجرى عملية مراجعة للكتيبات المرجعية لمختلف المتخصصين ومجاالت 
العمل، وذلك على مستويات مختلفة من تسلسل القيادة، أو تكييفها بحيث تتيح األوامر 
أثناء  في  ومعقدة  متنوعة  حاالت  في  للقانون  االمتثال  االشتباك  وقواعد  واإلجراءات 
العمليات )على سبيل المثال وجود أهداف عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان، وحفظ 

القانون والنظام في أثناء المظاهرات العنيفة(.

3.4.2.1 أمثلة على اإلدماج في العقيدة العسكرية 
إدماج  سواء،  حد  على  القانون  وإنفاذ  القتال  سيناريوهات  في  التالية،  األمثلة  توضح 

األحكام القانونية ذات الصلة في العقيدة العسكرية.
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القتال
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةاألحكام القانونية 

»تعتبر األنواع التالية من الهجمات، 
من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات 

عشوائية:  
ب( الهجوم الذي يمكن أن يتوقع 

منه أن يسبب بصفة عرضية خسارة 
في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو 

أضراراً باألعيان المدنية، أو أن يحدث 
خليطاً من هذه الخسائر واألضرار، 

ويفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر 
عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية 

ملموسة ومباشرة«.
 

)البروتوكول اإلضافي األول، المادة 
5.51)ب((.

كيف يمكن تقييم الخسارة بصفة 
عرضية والميزة العسكرية 

المنتظرة؟

كيف يمكن تحديد مقدار كل منهما 
بالنسبة لآلخر؟

كيف يمكن تحقيق التوازن بينهما؟

كيف يمكن التأكد من أن هذا األمر 
يتم لكل قرار؟

يجب أن توفر العقيدة العسكرية ما 
يلي:
• تعاريف الميزة العسكرية واإلصابة 	

أو الضرر العرضي؛
• وسائل تحديد مقدارهما عند 	

االختيار بين مسارات العمل 
المختلفة المتاحة؛

• آليات لتحقيق توازن فعال وتقديم 	
توصيات للقائد في أثناء عملية 

صنع القرار؛
• تدابير لتسجيل التوازن والقرار؛ 	
• مسؤوليات محددة لضباط 	

االستخبارات والعمليات أو غيرهم 
في هذا الصدد.

إنفاذ القانون
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةالحكم القانوني

»ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين استعمال القوة إال في حالة 

الضرورة القصوى وفي الحدود 
الالزمة ألداء واجبهم«.

)مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القوانين، المادة 3(.

ما هي الظروف التي قد ُتستخدم 
فيها القوة؟

كيف يجب أن تطبق القوة لضمان 
استجابة تدريجية ومتناسبة؟

كيف يمكن تحقيق التوازن بين 
الضرورة والتناسب؟

يجب أن توفر السياسات واإلجراءات 
ما يلي:

• تعاريف لمبدأ الضرورة وللظروف 	
التي يسمح فيها باستخدام القوة؛

• توازن 	 تحقيق  تتيح  وآليات  وسائل 
بين  القرار  صنع  عملية  في  فعال 

الضرورة والتناسب؛
• التوازن 	 تحقيق  لتسجيل  تدابير 

والقرار؛ 
• مستويات 	 على  محددة  مسؤوليات 

مختلفة من تسلسل القيادة فيما يتعلق 
بتقييم الوضع واالستخدام التدريجي 

للقوة في االستجابة.

5.2.1 اإلدماج في التعليم
1.5.2.1 التعليم: التعريف

يجب أن تصبح وسائل االمتثال للقانون وآلياته جزءاً ال يتجزأ من جميع األمور التي يتم 
تدريسها. ويركز التعليم على توفير المعرفة النظرية للعاملين بما يجب القيام به. وُيعد 
تدريس محتوى القانون الواجب التطبيق في هذه الدورات التدريبية خطوة واحدة مباشرة. 
لتالئم  العملي  الجزء  إلى  النظري  الجزء  ونسبة  التدريس  ساعات  عدد  تكييف  ويجب 
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احتياجات المتلقين، وفقاً لرتبهم، أو السالح الذي ينتمون إليه، أو الفرع التابعين له، أو 
المنصب الذي يشغلونه. ويتعين دائماً أن يكون التدريس عملياً واقعياً بقدر اإلمكان، غير 
أنه يمكن تبني نهج أكاديمي على نحو متزايد كلما علت رتب المتلقين وارتفع مستوى 

المسؤوليات التي يضطلعون بها.

تدابير  تكون  أن  يجب  إذ  كافية،  ليست  وحدها  الصلة  ذي  بالقانون  المعرفة  أن  غير 
االمتثال للقانون ووسائله وآلياته، على النحو الذي حددته العقيدة العسكرية واإلجراءات 
المنقحة، جزءاً ال يتجزأ من جميع الموضوعات التي يتم تدريسها. وال يعني هذا األمر 
أن جميع الدورات التدريبية يجب أن تتضمن وحدة دراسية عن القانون الواجب التطبيق 
أو أن تشير إليه صراحة أو باستمرار. على الرغم من ذلك، يجب أن يتضمن موضوع 
يتيح  مما  للقانون  باالمتثال  تتعلق  واقعية  ذا صلة، معضالت  ذلك  كان  أينما  الدراسة، 

للضباط من جميع الرتب تعلم كيفية احترام القانون في حالة معينة.

2.5.2.1 أمثلة على االندماج في التعليم
توضح األمثلة التالية، بالنسبة لحاالت القتال وإنفاذ القانون على حد سواء، إدماج األحكام 

القانونية ذات الصلة في عملية التعليم.

القتال
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةالحكم القانوني

»ُتبذل رعاية متواصلة في إدارة 
العمليات العسكرية، من أجل تفادي 

السكان المدنيين واألشخاص واألعيان 
المدنية«.

  
)البروتوكول اإلضافي األول،

المادة 1.57(

من هم »السكان المدنيون 
واألشخاص واألعيان المدنية«؟

ما هي التدابير الملموسة التي 
يمكن اتخاذها الحترامهم؟

كيف يمكن ضمان تطبيق هذه 
التدابير في جميع األوقات؟

يجب أن يوفر التعليم معرفة نظرية 
بما يلي:

• من هم »السكان المدنيون، 	
واألشخاص واألعيان المدنية« 

على وجه التحديد؛
• المسؤوليات ضمن تسلسل 	

القيادة )وفقاً لمختلف المستويات 
والتخصصات( لتفادي األشخاص 

واألعيان المحمية؛
• تأهيل األفراد للتفكير في مسارات 	

بديلة للعمل؛
• تخطيط العمليات وتنفيذها دون 	

تعريض األشخاص واألعيان 
المحمية للخطر؛

• تخطيط عملية إجالء المدنيين 	
وتنفيذها؛

• تنفيذ مسافات آمنة؛ 	
• اختيار األسلحة وفقاً لكل حالة 	

ورصد آثارها من أجل الحد من 
األضرار العرضية.
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إنفاذ القانون
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةالحكم القانوني

»لكل فرد حق في الحرية وفي األمان 
على شخصه. وال يجوز توقيف أحد 
أو اعتقاله تعسفاً. وال يجوز حرمان 

أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها 
القانون وطبقاً لإلجراء المقرر فيه«.

)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والحقوق السياسية، المادة 1.9(.

ما هي الظروف التي يمكن فيها 
الحد من الحرية؟

كيف يمكن ضمان أن عمليات 
التوقيف واالعتقال ليست تعسفية؟

كيف يمكن تحقيق التوازن بين 
استخدام القوة وحق الفرد في 

األمان؟

يجب أن يوفر التعليم معرفة نظرية 
بما يلي:

• الظروف التي يكون فيها التوقيف 	
أو االعتقال قانونياً؛

• ما الذي يمثل توقيفاً أو اعتقاالً 	
تعسفياً؛

• اإلجراءات الواجب اتباعها، وفقاً 	
للقانون، لضمان أن التوقيف أو 

االعتقال ليس تعسفياً؛
• المسؤوليات على مستوى تسلسل 	

القيادة، حسب التخصص، عن 
القيام بمهام تتعلق بالحرمان من 

الحرية؛
• وسائل وآليات تتيح التوقيف 	

واالعتقال القانوني وتسجيل هذه 
اإلجراءات.

6.2.1 اإلدماج في التدريب
1.6.2.1 التدريب: التعريف

لحقوق  الدولي  والقانون  المسلحة  النزاعات  قانون  مكونات  التدريب  يشمل  أن  يجب 
اإلنسان بطريقة واقعية. ويركز تدريب من يحملون السالح على إكساب األفراد خبرة 
الصف  وضباط  الضباط  يمكن  كما  للقانون.  االمتثال  مع  وظائفهم  أداء  بكيفية  عملية 
والجنود من اكتساب المهارات والخبرات الالزمة، ويجب أن يؤدي إلى اكتساب القدرة 
على إبداء ردود األفعال الصحيحة، حتى تصبح أمراً مكتسباً لديهم. ويمكن لهذا األمر أن 
يتحقق عن طريق تكرار الممارسة، ويكون القائد المباشر هو الشخص األنسب واألكثر 

فعالية لغرس هذا السلوك.

اإلمكان  بقدر  واقعية  األشكال  بأكثر  القانون  مبادئ  إدماج  يتم  أن  بمكان  األهمية  ومن 
النحو  على  وآلياته  ووسائله  االمتثال  تدابير  مع  جنب  إلى  جنباً  اليومي،  التدريب  في 
إضافة  وُتعد  المنقحة.  واإلجراءات  والتكتيكات  العسكرية  العقيدة  في  عليه  المنصوص 
إلى  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  المسلحة  النزاعات  قانون  فقط عن  بضع ساعات 

برنامج التدريب القائم دون تعديل مضمونه أمراً بعيداً كل البعد عن الفعالية.

النهج  يمكِّن هذا  إذ  العملية،  الممارسة  فعالية هي  األكثر  التدريس  أن طريقة  ثبت  وقد 
أسابيع من  بعد  المحتوى، وذلك  90 ٪ من  بنحو  أذهانهم  في  االحتفاظ  المشاركين من 
انتهاء الدورة. وتتحدد نسبة الجزء النظري إلى الجزء العملي من التعليم في كل مستوى 
من مستويات التسلسل الهرمي حسب الرتبة والمسؤوليات، غير أن هناك بعض الشك في 
أن التدريب يجب أن يكون عملياً وواقعياً بقدر اإلمكان لتحقيق النجاح للعمليات المستقبلية 

واالمتثال للقانون على حد سواء.
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أثناء  التدريب. ويظل السلوك في  باإلضافة إلى هذا، يجب إجراء تقييم مستمر لفعالية 
العمليات هو االختبار النهائي، وُتعد مراجعات ما بعد العمليات أداة أساسية في عملية 
التدريب  المستفادة عن طريق  الدروس  القائمة، غير أن  الوسائل واآلليات  فعالية  تقييم 
التدريب  أظهر  ما  وإذا  التقييم.  عملية  في  أساسياً  مكوناً  أيضاً  ُتعد  والتمرينات  اليومي 
األفراد من  لتمكين  كافية  اإلدماج غير  القائمة عن طريق عملية  واآلليات  الوسائل  أن 
احترام القانون، فإنه سيكون من الضروري اتخاذ تدابير تصحيحية على مستويي العقيدة 

العسكرية والتعليم، وأن يتم تعديل التدريب وفقاً لذلك.

2.6.2.1 أمثلة على اإلدماج في التدريب
توضح األمثلة التالية، بالنسبة لحاالت القتال وإنفاذ القانون على حد سواء، إدماج األحكام 

القانونية ذات الصلة في التدريب.

القتال
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةالحكم القانوني

»يتم إجالء أسرى الحرب بأسرع 
ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى 

معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر 
كاٍف عن منطقة القتال حتى يكونوا في 

مأمن من الخطر.

ال يجوز أن يستبقى في منطقة خطرة، 
وبصورة مؤقتة، إال أسرى الحرب 
الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو 

مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما 
لو بقوا في مكانهم.

يجب أال ُيعرض أسرى الحرب للخطر 
دون مبرر أثناء انتظار إجالئهم من 

منطقة قتال«. 
)اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 19(

كيف تنفذ القوات هذه المهام؟

هل تؤدي التشكيالت التابعة لها 
مهامها على نحو ما تتوقعه منها 

الرتب العليا؟

كيف ستنسق العناصر المقاتلة مع 
الخدمات اللوجستية والمسعفين؟

هل تتسم التدابير المنصوص عليها 
في العقيدة العسكرية بالعملية 

والواقعية؟

يجب أن تتضمن جميع التمرينات - 
في ميدان القتال أو على الخرائط أو 

بمساعدة الكمبيوتر- التعامل مع أسرى 
الحرب، بحيث يكتسب الموظفون 

من مختلف المستويات الخبرة العملية 
الالزمة ألداء هذه المهمة بصورة 

صحيحة تحت الضغط.
وبناًء عليه:

• يجب أن تعرف القوات القتالية في 	
أدنى مستوى ما يجب القيام به عند 

القبض على أسرى الحرب؛
• يجب تجهيز نقاط التجميع باألفراد 	

وممارسة الواجبات ذات الصلة؛
• يجب أن يكون أفراد الخدمات 	

اللوجستية قادرين على التعامل 
بفعالية مع أسرى الحرب؛

• يجب أن يكون اإلجراء بأكمله 	
جزءاً من عملية التقييم والدروس 

المستفادة، بما يؤدي إلى اتخاذ 
تدابير تصحيحية أو إجراء 

تحسينات، بما في ذلك ما يكون 
على مستوى العقيدة العسكرية 

والتعليم.
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إنفاذ القانون
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةالحكم القانوني

»في فض التجمعات غير القانونية 
لكنها غير عنيفة، يجب أن يتجنب 
الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون 

استخدام القوة، أو، إذا كان ذلك غير 
عملي، سوف يقصرون هذه القوة على 

الحد األدنى الضروري«.
 

)المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة 
واألسلحة النارية من جانب الموظفين 

المكلفين بإنفاذ القانون، المادة 13(

كيف يمكن للموظفين المكلفين 
بإنفاذ القانون فض التجمعات غير 

العنيفة وغير المشروعة دون 
اللجوء إلى القوة؟

إذا تم استخدام القوة، فما هو 
»الحد األدنى« والمستوى 

»الضروري« في مجموعات 
مختلفة من الظروف؟

هل تتيح الوسائل واآلليات 
المنصوص عليها في السياسات 

واإلجراءات وتعليمات استخدامها 
بشكل فعال استجابة مشروعة؟

يجب أن ُيكِسب التدريب الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القانون الخبرة العملية 

الالزمة ألداء هذه المهمة بشكل 
صحيح وتحت الضغط.

وبناًء عليه:
• يجب أن يكون الموظفون قادرين 	

على استخدام مختلف الوسائل 
السلمية المتاحة لالستجابة لهذه 

الحاالت )مثل التفاوض واإلقناع، 
وتخطيط طرق الهروب للحشود(؛

• يجب أن يكون الموظفون في 	
أدنى المستويات قادرين على 

استخدام أنواع مختلفة من القوة 
تحت تصرفهم بشكل مناسب وبما 

يتناسب مع التهديد؛
• يجب أن تكون العملية برمتها 	

جزءاً من عملية التقييم والدروس 
المستفادة، بما يؤدي إلى اتخاذ 

تدابير تصحيحية أو إجراء 
تحسينات، بما في ذلك ما 

يكون على مستوى السياسات 
واإلجراءات والتعليم.

7.2.1 المعدات 
1.7.2.1 المعدات: المراجعة واالختبار

يجب أن تتيح المعدات استجابة قانونية لكل حالة. وهي توفر لألفراد المصادر الالزمة 
للقانون. ويجب أن يوفر أعلى مستوى من مستويات القيادة الوسائل  للقيام بالمهام وفقاً 
إذا كان  بتحديد ما  التزام  المستوى  فإن على هذا  ثم  القانونية لألفراد، ومن  واألساليب 
استخدام سالح معين )أي السالح نفسه وطريقة استخدامه(، في بعض الظروف أو كلها، 
مقيداً أو محظوراً بموجب قانون النزاعات المسلحة أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

أو كليهما.

وللتحقق مما إذا كانت المعدات تتيح االمتثال للقانون أم ال، فإنه ينبغي اختبارها في أثناء 
التدريب في حاالت أقرب إلى الواقع بقدر اإلمكان.

الضحايا  عن  بالبحث  الموظفون  فيه  يقوم  تدريب  شأن  فمن  األسلحة،  إلى  باإلضافة 
وعالجهم وإجالئهم في أثناء العمليات وبعدها أن يظهر ما إذا كانت موارد الوحدة الطبية 
المعنية كافية ومناسبة أم ال. على سبيل المثال، قد يثبت عدم مالءمة سيارات اإلسعاف 
التي تسير على عجالت لألراضي التي أصبحت وعرة جراء سير المركبات المجنزرة 
الثقيلة، مثل دبابات القتال الرئيسية، عليها أو عندما تمتلئ الشوارع بالحطام واألنقاض 

عقب أعمال الشغب.
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2.7.2.1 أمثلة على اإلدماج: اختيار المعدات
توضح األمثلة التالية، بالنسبة لحاالت القتال وإنفاذ القانون على حد سواء، إدماج األحكام 

القانونية في عملية اختيار المعدات.

القتال
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةالحكم القانوني

»يحظر استخدام األسلحة والقذائف 
والمواد ووسائل القتال التي من شأنها 
إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها«.

)البروتوكول اإلضافي األول، المادة 
)2.35

ما هو الغرض العسكري المقصود 
أو الميزة العسكرية المتوقعة؟

ما هي أنواع اإلصابات التي 
ستقع؟

على أساس اإلجابة على السؤالين 
السابقين، هل يجب اعتبار 

اإلصابة مفرطة أو اآلالم ال مبرر 
لها؟

ما هي الخبرة المعينة الالزمة 
لتحديد هذا األمر؟

من الذي يقرر شرعية الوسائل 
واألساليب قبل تقديمها؟

من الذي يتأكد من عدم إدخال 
تعديل على الوسائل واألساليب 

القانونية؟

يجب وضع آلية للمراجعة تتسم 
بالخصائص التالية:

• أن ُيعهد بالمسؤولية النهائية لفرد 	
أو للجنة على النحو المنصوص 

عليه في التشريعات، أو اللوائح، أو 
األوامر اإلدارية، أو التوجيهات أو 

المبادئ التوجيهية؛
• يحدد هذا الشخص أو اللجنة عملية 	

المراجعة وصنع القرار؛
• المساءلة أمام وزارة الدفاع أو كيان 	

مشترك بين اإلدارات المعنية؛
• تولي ممثلين عن مختلف القطاعات 	

واإلدارات إجراء عملية المراجعة؛
• االحتفاظ بسجالت بصفة منتظمة.	

بعد مراجعة وسائل الحرب، يكون 
تسلسل القيادة مسؤوالً عن التأكد من 

أن القوات ال تجري تعديالت على هذه 
الوسائل أو تستخدمها بأي وسيلة من 

شأنها أن تجعلها غير مشروعة.
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إنفاذ القانون
التداعياتاالنعكاسات الميدانيةالحكم القانوني

»يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القانون، في تنفيذ واجبهم، وبقدر 

اإلمكان، استخدام وسائل غير عنيفة 
أوالً، وال ُتستخدم القوة واألسلحة 

النارية إال إذا ظلت الوسائل المذكورة 
غير فعالة أو ال تبشر على اإلطالق 

بتحقيق النتيجة المقصودة«.

)المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة 
واألسلحة النارية من جانب الموظفين 

المكلفين بإنفاذ القانون، المادة 4(

ما هي الوسائل غير العنيفة التي 
من شأنها أن تمكن الضباط من 
إرجاء استخدام القوة واألسلحة 

النارية؟

ما هي التدابير المتناسبة ومع أي 
مخالفة تكون متناسبة؟

ما مقدار المعدات التي يمكن 
للضباط حملها وإجادة التعامل 

معها بصورة مقبولة؟

وينبغي أن يتمكن ضباط إنفاذ القانون 
من الحصول على المعدات التالية:

• معدات وقاية مناسبة ومعدات 	
أخرى إلرجاء استخدام القوة 

واألسلحة النارية؛
• مجموعة من الوسائل غير العنيفة 	

التي تحقق السيطرة على الوضع، 
والتواصل مع الضباط والمجرمين؛

• مجموعة من الوسائل المختلفة 	
التي تمكن الضباط من االستجابة 

بطريقة متدرجة ومتناسبة.

يجب أن يعرف الضباط اآلثار الناجمة 
عن الوسائل المختلفة التي توجد تحت 

تصرفهم.

لن يكون لدى الضباط الذين يعملون 
بمفردهم المجموعة الكاملة من الوسائل 

المتاحة. لذلك يجب أن يتمكنوا من 
التواصل وإتقان بعض المهارات، مثل 

مهارات التفاوض وحل النزاعات.

يجب على الضباط الذين يعملون 
ضمن فرق إتقان كل وسيلة من 

الوسائل المختلفة المتاحة.

8.2.1 العقوبات الفعالة
1.8.2.1 دور العقوبات

تلعب العقوبات دوراً وقائياً رئيسياً، ويجب أن تكون واضحة، وفعالة، ويمكن التنبؤ بها. 
وتبين التجربة أنه كلما كانت العقوبات واضحة، وأمكن التنبؤ بتطبيقها، أصبحت رادعة. 
كما أنها ُتعد بمنزلة عقوبة فعالة ألولئك الذين ال يلتزمون بالقانون. ومن ثم، فإنها توفر 
يتسم  بأكمله  القيادة  تسلسل  أن  وإظهار  االنضباط  وتحقيق  األوامر  إلنفاذ  وسيلة  للقادة 

بالحزم في الدفاع عن قيمه األساسية.

2.8.2.1 العقوبات واإلجراءات التأديبية
يمكن إنفاذ العقوبات عن طريق تدابير جنائية أو تأديبية. وبينما تكون العقوبات الجنائية 
ضرورية بال أدنى شك، فإنها يجب أن تكون مدعومة بعقوبات تأديبية فعالة على جميع 
مستويات تسلسل القيادة. وتوفر هذه التدابير اإلدارية، التي تكون في الواقع تحت مسؤولية 
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الرئيس المباشر، ميزتين رئيسيتين، وهما أنه يمكن إنفاذها بصورة عاجلة، وأنها واضحة 
للغاية لمن هم على شاكلة الجاني. ولذلك، فإن أثرها في الردع يكون فورياً، مما يمنع 

السلوك غير المقبول من أن يتحول إلى سلوك جائز أو حتى مقبول.

3.1 الدعم المقدم من اللجنة الدولية للصليب األحمر
1.3.1 اللجنة الدولية للصليب األحمر والقانون الدولي

1.1.3.1 مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر
تشجع اللجنة الدولية للصليب األحمر االمتثال للقانون الدولي اإلنساني والقواعد األساسية 
اإلنسانية  المهمة  وتتمثل  العنف.  حاالت  في  لألشخاص  الحماية  توفر  التي  األخرى 
المسلحة  النزاعات  ضحايا  أرواح  حماية  في  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  المحضة 
والعنف الداخلي وكرامتهم وتقديم المساعدة لهم. وفي هذا المسعى، تحاول اللجنة الدولية 
للصليب األحمر جاهدة لمنع المعاناة عن طريق نشر القانون الدولي اإلنساني واألحكام 

ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتعزيزها.

2.1.3.1 أساس التفويض الممنوح للجنة الدولية للصليب األحمر
تستمد اللجنة الدولية للصليب األحمر التفويض األساسي الممنوح لها في المجال اإلنساني 
الدولي،  المجتمع  اإلنساني من  الدولي  القانون  المسلح وتعزيز  النزاع  بحاالت  المتعلق 
الدولية  للحركة  األساسي  النظام  منح  وقد  اإلضافية.  وبروتوكوالتها  جنيف  واتفاقيات 
للصليب األحمر والهالل األحمر حقاً أوسع للجنة الدولية للصليب األحمر في المبادرة 
اإلنسانية، بما يمكنها من تقديم خدماتها في حاالت العنف التي ال تبلغ حد النزاع المسلح.

ولمواجهة التداعيات اإلنسانية المترتبة على استخدام القوة في هذه الحاالت، فإن اللجنة 
الدولية للصليب األحمر لن تشير إلى المجموعة الكاملة والمتنوعة من معاهدات القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، وإنما تشير إلى مجموعة من القواعد األساسية التي توفر الحماية 
لألشخاص في حاالت العنف. وتشكل هذه القواعد جزءاً صغيراً ولكنه أساسي من القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان.

3.1.3.1 حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في المبادرة
إن حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في المبادرة منصوص عليه في النظام األساسي 
للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وقد اعتمدته المؤتمرات الدولية، والتي 
هي فعاليات ُتعقد كل أربع سنوات وتجمع الوفود من الدول األطراف في اتفاقيات جنيف 
ومنظمات الصليب األحمر والهالل األحمر )اللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والجمعيات الوطنية للصليب األحمر 

والهالل األحمر(.

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دور  تحدد  التي  األساسي،  النظام  من   5 المادة  وتوكل 
ومسؤولياتها داخل الحركة، إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر واجب »العمل على فهم 
ونشر القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، وإعداد أي تطوير 
له« )المادة 2.5 )ز((. كما أنها توضح أنه »يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر أن تقوم 
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بأية مبادرة إنسانية تدخل في نطاق دورها المحدد كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين، 
وأن تنظر في أية مسألة تتطلب أن تبحثها مثل هكذا مؤسسة« )المادة 3.5(.

4.1.3.1 القواعد األساسية التي توفر الحماية للبشر
إن سرد جميع القواعد األساسية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تشير إليها اللجنة 
الدولية للصليب األحمر من أجل االضطالع بتفويضها اإلنساني ال يدخل ضمن نطاق 

هذا الفصل من الدليل. ومع ذلك، فإنها تتصل بصورة عامة بما يلي:
• حماية الحياة، والرفاهة الجسدية والنفسية والكرامة اإلنسانية )قواعد »النواة الصلبة«، 	

وتجنيد األطفال(؛
• استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون )المشروعية، والمالءمة، 	

والتناسب، وعدم استخدام أسلحة محظورة(؛
• وعدم 	 اإلجرائية،  أو  القضائية  )الضمانات  الواجبة  القانونية  اإلجراءات  في  الحق 

التوقيف أو االحتجاز التعسفي(؛
• االلتزام بضمان توفير الحد األدنى من الظروف الالزمة للبقاء على قيد الحياة )الغذاء 	

والمياه والنظافة والملبس والمأوى والرعاية الطبية(؛
• احترام وحدة األسرة )عدم فرض أي قيود غير مناسبة في هذا الشأن(؛	
• األشخاص المفقودون وعائالتهم )عدم االحتجاز السري أو غير المعلوم، والحق في 	

الحصول على األخبار العائلية(؛
• تنقل األشخاص )عدم النزوح أو النفي التعسفي، والحق في التماس األمان واللجوء(؛	
• التعسفي أو 	 القانوني أو  التدمير غير  الملكية عن طريق  الملكية )عدم الحرمان من 

االستيالء عليها(؛
• الدينية )عدم فرض أي قيود غير مناسبة في هذا الشأن في حاالت 	 التعليم والعبادة 

االحتالل أو الحرمان من الحرية(.

2.3.1 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر
1.2.3.1 دعم اإلدماج

الجهود  تدعم  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  فإن  األساسية،  المتطلبات  استيفاء  عند 
المبذولة إلدماج القانون. ومن الواضح أن االلتزامات بموجب المعاهدات تخص الدول 
األطراف في تلك المعاهدات، وليس اللجنة الدولية للصليب األحمر. وينطبق الشيء نفسه 
على المسؤولية عن جعل قانون النزاعات المسلحة جزءاً ال يتجزأ من التدريب والعمل 

العسكري.

وبفضل وجودها الميداني طويل األمد والحوار الذي تجريه مع السلطات وجميع فئات 
من يحملون السالح في جميع أنحاء العالم، اكتسبت اللجنة الدولية للصليب األحمر خبرة 
تدريس  مجرد  بأن  تسلم  وإذ  االنتهاكات.  لمنع حدوث  المبذولة  الجهود  دعم  في  كبيرة 
القواعد القانونية لن يؤدي، في حد ذاته، إلى تغيير في التوجهات أو السلوك، فقد تحول 

النهج الذي تتبعه تدريجياً في العقدين الماضيين من نشر هذه القواعد إلى إدماجها .

الحفاظ على  القدرة الالزمة على  ولديها  حقيقياً  التزاماً  السلطات ملتزمة  وعندما تكون 
استعداد  على  تكون  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  فإن  الطويل،  المدى  على  العملية 
اتفاقيات  إلى  اإلضافيين  البروتوكولين  في  عليه  المنصوص  الداعم  بالدور  لالضطالع 

جنيف )انظر أدناه( أو للعمل على أساس حقها القانوني في المبادرة.



1

41 إدماج القانون

2.2.3.1 الحوار مع من يحملون السالح
من أجل تقديم الدعم المناسب لمن يحملون السالح في أثناء عملية اإلدماج، فإن اللجنة 
الدولية للصليب األحمر لديها وحدة متخصصة في مقرها في جنيف، وعدد من المندوبين 
اللجنة  توفر  وال  الميدان.  في  الشرطية(  أو  العسكرية  الخبرة  ذوي  )من  المتخصصين 
الدولية للصليب األحمر لمن يحملون السالح تدريباً عملياً فنياً، ولكنها تركز على اإلطار 
القانوني الذي يجب عليهم القيام بواجباتهم في نطاقه، ومساعدتهم على تحديد انعكاساته 

الميدانية وما يجب عليهم القيام به أو عدم القيام به من أجل االمتثال للقانون.

وتدعم اللجنة الدولية حالياً، عن طريق شبكتها من البعثات، قيام من يحملون السالح في 
جميع أنحاء العالم بإدماج القانون.

3.2.3.1 القرار رقم 21
اعتمد المؤتمر الدبلوماسي - الذي اعُتمدت فيه البروتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف 
على  المعنية  »السلطات  فيه صراحة  يشجع  الذي   21 رقم  القرار   -  1977 عام  في 
للصليب  الدولية  اللجنة  من  بمساعدة ومشورة  ذلك ضرورياً  كان  إذا  وتفعيل،  تخطيط 
األحمر، ترتيبات لتدريس القانون الدولي اإلنساني، ال سيما للقوات المسلحة والسلطات 

اإلدارية المناسبة، بطريقة تتناسب مع الظروف الوطنية")2.أ(.

كما أنه »يدعو اللجنة الدولية للصليب األحمر للمشاركة بفاعلية في الجهود الرامية إلى 
نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني عن طريق، من بين جملة أمور، ما يلي:

• نشر مواد من شأنها أن تساعد في تدريس القانون الدولي اإلنساني، وتعميم المعلومات 	
المناسبة لنشر اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها؛

• والندوات 	 الوطنية  الجمعيات  أو  الحكومات  بناًء على طلب  أو  منها  بمبادرة  تنظيم، 
والدورات التدريبية حول القانون الدولي اإلنساني، والمشاركة في العمل من أجل ذلك 

الغرض مع الدول والمؤسسات المناسبة«.

4.2.3.1 دعم اللجنة الدولية للصليب األحمر لمن يحملون السالح
تمثلت الخطوة األولى التي اتخذتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في مناقشة السلطات 
التي  القانون والقضايا  المعنية وقادة من يحملون السالح بشأن مسؤولياتهم نحو إدماج 

يتعين التعامل معها في أثناء العملية.

في حالة طلب القيادة دعم اللجنة الدولية للصليب األحمر، فيمكن للجنة أن تقدم المشورة 
للسياق، قد  بشأن صياغة النظام األساسي والبرنامج. وفي أثناء العملية برمتها، ووفقاً 
تطلق اللجنة الدولية للصليب األحمر دورات تدريبية تهدف إلى تعليم القانون ذي الصلة 
للمعلمين أو المدربين أو المستشارين القانونيين، أو تعقد ندوات أو ورش عمل محددة 
لوضع العقيدة العسكرية والمناهج وملفات التعليم والكتيبات أو تنقيحها إذا كانت موجودة. 
وإذا لزم األمر، يمكن للجنة أن تقدم الدعم والمشورة بشأن إنتاج مواد التكنولوجيا األحدث 
مثل أفالم الفيديو أو األسطوانات المدمجة )سي. دي( أو أسطوانات الفيديو الرقمية )دي. 

في. دي( التفاعلية.
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وشهدت السنوات األخيرة زيادة مشاركة المندوبين المتخصصين التابعين للجنة الدولية 
للصليب األحمر في تدريبات القوات المسلحة الميدانية والمنظمة عن طريق الكمبيوتر 
للصليب  الدولية  اللجنة  دور  تجسيدهم  إلى  وباإلضافة  القيادية.  بالمناصب  الخاصة 
األحمر في أثناء النزاعات المسلحة، يعمل مندوبو اللجنة بشكل وثيق مع المسؤولين عن 

التدريبات للتأكد من إدماج القانون ذي الصلة.

كما جرت اتصاالت مع الشركات الخاصة التي تتعاقد معها بعض الدول بانتظام إلنتاج 
التدريبات الدولية.

5.2.3.1 نطاق دعم اللجنة الدولية للصليب األحمر
ستقدم اللجنة الدولية للصليب األحمر الدعم لمن يحملون السالح في تفسير القانون، وفهم 
النهائية - على  الخطوة  التداعيات. وتظل  المترتبة عليه، وتحديد  الميدانية  االنعكاسات 
سبيل المثال تلك الخطوة التي تتمثل في وضع كتيب تكتيكات جديد، أو اعتماد مناهج 
واضح  بشكل   - جديدة  معدات  شراء  أو  وتعديلها،  العسكرية  العقيدة  ومراجعة  جديدة، 

مسؤولية السلطات ومن يحملون السالح أنفسهم.
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الفصل الثاني
القواعد الدولية األساسية 

الخاصة بالعمليات العسكرية
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2  القواعد الدولية األساسية
  الخاصة بالعمليات العسكرية

للمبادئ األساسية للقانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات  يقدم هذا الفصل شرحاً 
المسلحة وقانون حقوق اإلنسان، وكيفية تصنيف النزاعات المسلحة، واإلطار القانوني 
الذي يحكم النزاعات المسلحة الدولية، والنزاعات المسلحة غير الدولية، وحاالت العنف 
األخرى بخالف النزاعات المسلحة. ويشرح أيضاً النهج المتبع في هذا الدليل في عرض 
القواعد الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.

بالقوات  الصلة  ذات  الرئيسية  النقاط  القسم  هذا  يلخص  الدولي:  للقانون  1.2 مقدمة 
المسلحة.

التعريف، والمصادر، والمبادئ األساسية: يقدم هذا  النزاعات المسلحة:  2.2 قانون 
القسم تعريفاً لقانون النزاعات المسلحة، ويحدد تاريخه وتطوره، ويسرد المصادر ذات 
الصلة، ويشرح المبادئ األساسية التي تقوم عليها هذه المجموعة من القوانين التي يشار 

إليها في هذا الدليل في كثير من األحيان.

3.2 تصنيف النزاعات وتطبيق قانون النزاعات المسلحة: يشرح هذا القسم تصنيف 
النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية والحد األدنى الالزم لتطبيق 

قانون النزاعات المسلحة على كل نوع من أنواع النزاعات.

4.2 قانون حقوق اإلنسان: يتناول هذا القسم مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
وقانون  اإلنسان  حقوق  قانون  بين  والعالقة  فيه،  الواردة  والقيود  التقيد  عدم  وحاالت 

النزاعات المسلحة.

5.2 اإلطار القانوني لكل نوع من أنواع النزاعات المسلحة: يحدد هذا القسم اإلطار 
القانوني الواجب التطبيق في حاالت النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير 

الدولية.

6.2 اإلطار القانوني لعمليات إنفاذ القانون: يحدد هذا القسم اإلطار القانوني الواجب 
التطبيق على عمليات إنفاذ القانون التي تضطلع بها القوات المسلحة في حاالت التوتر 

والعنف واالضطرابات الداخلية.

7.2 النهج المتبع في تقديم قواعد قانون النزاعات المسلحة: يفسر هذا القسم النهج 
المتبع في هذا الدليل في تحديد القواعد الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية 

والنزاعات المسلحة غير الدولية، وكذلك القواعد المشتركة بشأن هذه النزاعات.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى الجنسين، ما لم ُينص 
على خالف ذلك.
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1.2 مقدمة للقانون الدولي
يورد هذا القسم تعريفاً للقانون الدولي ويقدم لمحة عامة عن مصادره والمفاهيم األساسية 

المتعلقة بتطبيقه.

1.0.1.2 القانون الدولي
للقانون  يخضعون  من  بين  العالقات  تحكم  التي  القواعد  مجموعة  هو  الدولي  القانون 

الدولي، ومعظمهم من الدول.

2.0.1.2 القانون الدولي والقوات المسلحة
هناك ثالث فئات رئيسية للقانون الدولي الواجب التطبيق على القوات المسلحة يناقشها 

هذا الدليل:
• قانون النزاعات المسلحة )انظر القسمين 2.2 و3.2(؛	
• القانون الدولي لحقوق اإلنسان )انظر القسم 4.2(؛ و	
• القانون الجنائي الدولي )انظر الفصل التاسع(.	

وهناك مجال آخر ذو صلة من مجاالت القانون الدولي الذي لم ُيناقش بالتفصيل في هذا 
في عالقاتها  المسلحة  القوة  إلى  اللجوء  في  الدول  يحكم حق  الذي  القانون  الدليل وهو 

الدولية )قانون مسوغات الحرب(.

3.0.1.2 مصادر القانون الدولي
المصادر الرئيسية للقانون الدولي هي:

• المعاهدات؛	
• القانون العرفي؛	
• المبادئ العامة.	

وتجدر اإلشارة إلى أنه في بعض القضايا، تستعين المحاكم أيضاً ببعض أحكام المحاكم 
ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام كوسيلة احتياطية لتحديد القانون الدولي.

على  العرفي  القانون  أو  المعاهدات  قواعد  إلى  مرجعية  إشارات  الدليل  هذا  ويتضمن 
النحو الوارد في دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي التي أجرتها اللجنة الدولية 

للصليب األحمر )انظر القسم الفرعي 4.2.2.2(.

وفي بضع حاالت، يورد الدليل إشارات مرجعية إلى أكثر األحكام القضائية تأثيراً.

]النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، 38[

4.0.1.2 القانون الدولي العرفي
بأنه  العرفي  الدولي  للقانون  تعريف  الدولية  العدل  لمحكمة  األساسي  النظام  في  ورد 

»ممارسة عامة مقبولة كقانون«.

ويتطلب وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي عنصرين هما:
• ممارسة متسقة من جانب الدول؛ و	
• اعتقاد من جانب الدول أن هذه الممارسة يتطلبها القانون.	
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هما  العنصرين  هذين  إلى  لإلشارة  يستخدمان  ما  غالباً  اللذان  القانونيان  والمصطلحان 
.)opinio juris( »و»االعتقاد القانوني )usus( »الممارسة«

اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /38 الدولية،  العدل  لمحكمة  األساسي  ]النظام 
العرفي، المجلد األول، 8[

5.0.1.2 ما هي المعاهدة؟
»المعاهدة« هي اتفاق معقود بين الدول التي تخضع للقانون الدولي وتعتبره األطراف 
ملزماً وأنه ينظمه القانون الدولي، سواًء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو 

أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة.

أو  »بروتوكول«،  أو  »اتفاقية«،  مثل  آخر  اسماً  تحمل  المعاهدة  كانت  إذا  يهم  وال 
»اتفاق«، وهي تظل معاهدة إذا انطبق عليها التعريف المذكور أعاله.

ويرد القانون الدولي الذي يحكم استخدام المعاهدات بين الدول وتفسيرها في اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات لعام 1969 )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات(.

6.0.1.2 من هو الُملَزم بالمعاهدات؟
يجري إبرام معظم المعاهدات بين الدول. وتكون الدولة ملزمة بموجب معاهدة ما إذا 

ارتضت االلتزام بها.

وُتعرف الدولة التي ارتضت االلتزام بالمعاهدة والتي تكون المعاهدة سارية من أجلها 
بأنها »طرف« في المعاهدة.

يمكن التعبير عن رضا الدولة االلتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو 
وسيلة  بأيـة  أو  إليها،  باالنضمام  أو  بقبولها،  أو  عليها،  بالموافقة  أو  عليها،  بالتصديق 

أخرى متفق عليها.

]اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1 و11[

7.0.1.2 الدول غير األطراف في معاهدة
ال تكون الدولة التي ليست طرفاً في معاهدة ملزمة باألحكام الواردة في المعاهدة.

على الرغم من هذا، يجوز للدولة التي ليست طرفاً في معاهدة أن ترتضي تطبيق أجزاء 
من أحكام تلك المعاهدة أو جميعها إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول 

المتعاقدة األخرى.

]اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 17[

8.0.1.2 قانون المعاهدات التفسيري للقانون العرفي
في  الوارد  الحكم  ويكون  العرفي.  القانون  المعاهدة  أحكام  تكرر  األحيان،  بعض  في 
المعاهدة ملزماً لجميع الدول مثله مثل القانون العرفي، حتى وإن لم تكن الدولة طرفاً في 

المعاهدة المعنية.
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9.0.1.2 التحفظات
يمكن للدولة إبداء تحفظ على معاهدة.

أو تسميته، تصدره  كانت صيغته  أياً  بكلمة »تحفظ« »إعالن من جانب واحد،  يقصد 
دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة 
تلك  المعاهدة من حيث سريانها على  لبعض أحكام  القانوني  تغيير األثر  أو  به استبعاد 

الدولة«.

]اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1 )د([

وللدولة أن تبدي تحفظاً على معاهدة معينة، إال إذا:
• حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛	
• بينها 	 من  ليس  محددة  تحفظات  إال  توضع  أن  يجوز  ال  أنه  على  نصت المعاهدة 

التحفظ المعني؛
• أن يكون التحفظ منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها.	

]اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 19[

وينبغي التمييز بين التحفظات واإلعالنات أو البيانات التفسيرية، التي تعبر فيها الدولة 
عن فهمها لحكم معين وارد في معاهدة دولية.

2.2 قانون النزاعات المسلحة: التعريف، والمصادر،
والمبادئ األساسية

يتناول هذا القسم تعريف قانون النزاعات المسلحة، ومصادره، والمبادئ األساسية التي 
تقوم عليها هذه المجموعة من القوانين.

1.2.2 مقدمة
1.1.2.2 التعريف

قانون النزاعات المسلحة هو مجموعة من القواعد التي تسعى، ألسباب إنسانية، للحد من 
آثار النزاع المسلح. وهو يحمي األشخاص الذين ال يشاركون أو كفوا عن المشاركة في 
العمليات العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب المتاحة ألطراف النزاع إلى تلك التي 

هي ضرورية إلضعاف القدرة العسكرية للعدو.

على هذا النحو، تحقق قواعد قانون النزاعات المسلحة توازناً بين اعتبارات الضرورة 
العسكرية والمتطلبات اإلنسانية.

]إعالن سان بترسبورغ، الديباجة/ اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 22[

2.1.2.2 المصطلحات
هي:  المسلحة  النزاعات  قانون  إلى  لإلشارة  االستخدام  الشائعة  األخرى  المصطلحات 
في  و»القانون   »jus ad bellum الحرب  و»قانون  اإلنساني«  الدولي  »القانون 

.» jus in bello الحرب
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للمكان  وتاريخياً، تم تقسيم قانون النزاعات المسلحة إلى قسمين، وكان ُيشار إليه وفقاً 
الذي كانت ُتعقد فيه المؤتمرات الدولية المختلفة حول فئات معينة من المعاهدات. وفي 
ظل هذا النظام، أشار »قانون جنيف« إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة في حين 

يشير »قانون الهاي« إلى سير العمليات العدائية.

وقد فقدت هذه التفرقة أهميتها، إذ اندمجت هاتان المجموعتان من القوانين )ال سيما في 
البروتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف لعام 1949(.

على الرغم من هذا، ال تزال بعض الوثائق أو المنشورات تشير إلى »قانون جنيف« 
أو»قانون الهاي«.

3.1.2.2 الفرق بين قانون النزاعات المسلحة وقانون استخدام القوة
ينطبق قانون النزاعات المسلحة، أو القانون في الحرب، على النزاعات المسلحة وعلى 
بالقانون في حالة  لاللتزام  الدولة  استعداد  بهدف ضمان  السلم  ُتتخذ وقت  التي  التدابير 

حدوث نزاع مسلح.

وال ينظم هذا القانون مسألة ما إذا كانت الدولة قد تلجأ بصورة مشروعة الستخدام القوة 
في عالقاتها الدولية، وهو األمر الذي يحكمه جزء مهم بل ومتميز من القانون الدولي، 
والمعروف باسم »قانون الحرب jus ad bellum«، الوارد في ميثاق األمم المتحدة.

4.1.2.2 الفصل بين قانون النزاعات المسلحة وقانون استخدام القوة
إن أصول الحرب وعدالتها هي موضوعات سياسية، والتي دائماً ما تكون محل جدل حاد 
بين طرفي أي نزاع، بل وينبغي أن ُينظر إليها بمعزل عن العواقب اإلنسانية الموضوعية 
الناجمة عن الحرب. ولهذا فإنه من األهمية بمكان أن تظل مسائل القانون في الحرب 

متميزة عن قانون الحرب. وكما قال »ساسولي« و»بوفييه«:

»على الرغم من أن النزاعات المسلحة محظورة، فإنها تحدث، ومن المعترف به اليوم 
أن القانون الدولي يجب أن يتعامل مع هذا الواقع في الحياة الدولية ليس فقط عن طريق 
مكافحة هذه الظاهرة، وإنما أيضاً بتنظيمها بغية ضمان حد أدنى من اإلنسانية في هذا 
الوضع غير اإلنساني وغير القانوني. وألسباب عملية وسياسية وإنسانية، يجب، على أية 
حال، أن يسري القانون الدولي اإلنساني نفسه على كال الطرفين المتحاربين، أي على 
الطرف الذي يلجأ للقوة بصورة قانونية، والطرف الذي يلجأ للقوة بصورة غير قانونية. 
ومن وجهة نظر عملية، قد ال يتسنى احترام القانون الدولي اإلنساني، إذ دائماً ما يكون 
من المثير للجدل، على األقل بين المتحاربين، تحديد الطرف المحارب الذي يلجأ إلى 
القوة وفقاً ]للقانون[ باإلضافة إلى ذلك، فمن وجهة نظر إنسانية، يحتاج ضحايا النزاع 
قانون  انتهاك  عن  مسؤولين  بالضرورة  ليسوا  وهم  نفسها،  الحماية  الجانبين  كال  على 

الحرب الذي يرتكبه الطرف »التابعين له«.

بشأن  جدل  أي  عن  بعيداً  باالحترام  اإلنساني  الدولي  القانون  يحظى  أن  يجب  ولذلك، 
»قانون الحرب«. ويجب أن يكون متميزاً تماماً عن »قانون الحرب«.
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]»ساسولي« و»بوفييه«، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟، الطبعة الثانية، المجلد 
األول، 2006، ص. 102-103 ميثاق األمم المتحدة، المادة 2)4(، الفصل السابع، 

المادة 51[

5.1.2.2 مصادر قانون النزاعات المسلحة
المصدران الرئيسيان لقانون النزاعات المسلحة هما:

• القانون العرفي للنزاعات المسلحة )انظر القسم الفرعي 2.2.2(؛ و	
• المعاهدات )انظر القسم الفرعي 3.2.2(.	

6.1.2.2 واجب احترام القانون وكفالة احترامه
النزاعات  قانون  احترام«  وتكفل  تحترم  »أن  المسلحة  النزاعات  أطراف  على  يجب 
المسلحة »في جميع األحوال«. ويعني هذا أن الدولة عليها التزام بأن تبذل كل ما في 
وسعها لالمتثال لقواعد قانون النزاعات المسلحة، بل وأيضاً أن تجبر الدول األخرى على 
االلتزام بها، وأن تتخذ تدابير وطنية من أجل ضمان احترام رعاياها لقانون النزاعات 
المسلحة. ويعود هذا االلتزام من جانب الدولة إلى جميع الدول األخرى األطراف في 
بصورة  المتضررة  الدولة  التزام  إلى  وباإلضافة  المسلحة.  النزاعات  قانون  معاهدات 
مباشرة من انتهاك معين باتخاذ اإلجراءات الالزمة، يكون على جميع الدول األخرى 
األطراف التزام متزامن. وتؤكد عبارة »في جميع األحوال« أن االلتزام ال ينتهي عندما 
ال يحترم اآلخرون التزاماتهم )انظر المعاملة بالمثل فيما يلي( وأن االلتزام ال يقتصر 

على أوقات الحرب فقط.

إن واجب احترام قانون النزاعات المسلحة وكفالة احترامه ينطبق في حاالت النزاعات 
المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية على حد سواء.

دراسة حول   /1 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /1 الرابعة،   - األولى  ]اتفاقيات جنيف 
باألنشطة  المتعلقة  القضية   /139 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 
المتحدة  الواليات  ضد  )نيكاراغوا  وضدها  نيكاراغوا  في  العسكرية  وشبه  العسكرية 
 ¶¶ في   ،1986 عام  الدولية  العدل  محكمة  تقارير  الموضوعية،  األسس  األمريكية(، 

220، 255 )محكمة العدل الدولية 1986([

7.1.2.2 المعاملة بالمثل
ال يتوقف التزام الدولة الطرف باحترام قانون النزاعات المسلحة على المعاملة بالمثل. 
وبعبارة أخرى، قد ال يقدم أحد أطراف النزاع مبرراً النتهاك أحد أحكام قانون النزاعات 
يسمح  وال  الحكم.  هذا  انتهك  قد  النزاع  في  اآلخر  الطرف  أن  أساس  على  المسلحة 
باإلجراءات االنتقامية إال في ظروف مقيدة للغاية، وال يجوز أن تتخذ هذه اإلجراءات 

ضد األشخاص واألعيان المحمية.

النزاع  تكن بعض أطراف  لم  إذا  المعاهدات،  تطبيق  في  بالمثل  بالمعاملة  يتعلق  وفيما 
في  المعاهدة  باحترام  ملزمة  تظل  األطراف  الدول  فإن  نفسها،  المعاهدة  في  أطرافاً 

عالقاتها المتبادلة.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 1 و2/ البروتوكول اإلضافي األول، 1/ دراسة حول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 140، و145-148/ اتفاقية فيينا لقانون 

المعاهدات، 60[
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2.2.2 القانون العرفي للنزاعات المسلحة
1.2.2.2 المصطلحات والتعريف

»القانون  أو  المسلحة«  للنزاعات  العرفي  »القانون  ُيستخدم مصطلحا  الدليل،  هذا  في 
في  التطبيق  الواجب  العرفي  الدولي  القانون  إلى  لإلشارة  العرفي«  اإلنساني  الدولي 

النزاعات المسلحة.

2.2.2.2 من هو الُملَزم بالقانون العرفي للنزاعات المسلحة؟
القانون العرفي للنزاعات المسلحة ملزم لكل من:

• جميع الدول؛ و	
• الجماعات المسلحة المنظمة التي هي أطراف في نزاعات مسلحة غير دولية.	

3.2.2.2 وظيفة مكملة للقانون العرفي )شرط مارتنز(
يعترف العديد من معاهدات قانون النزاعات المسلحة صراحة باألهمية المستمرة للقانون 

العرفي للنزاعات المسلحة.

على سبيل المثال، ينص البروتوكول اإلضافي األول على أنه في الحاالت التي ال يشملها 
المنظمة تحت  المسلحة  الجماعات  المدنيون والمقاتلون وأفراد  يبقى  المعاهدات،  قانون 

حماية مبادئ القانون الدولي وسلطانها المستمدين من:
• العرف المعمول به؛	
• مبادئ اإلنسانية؛ و	
• ما يمليه الضمير العام.	

وتستند هذه الصيغة إلى شرط مارتنز، الذي ظهر ألول مرة في ديباجة االتفاقية )الثانية( 
الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، الهاي، 29 تموز/ يوليو 1899.

]اتفاقية الهاي الثانية، الديباجة/ البروتوكول األول، 1[

الدولية  اللجنة  أجرتها  العرفي  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  4.2.2.2 دراسة 
للصليب األحمر

للصليب  الدولية  للجنة  تفويضاً  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولي  المؤتمر  منح 
األحمر إلجراء دراسة للمساعدة في توضيح مضمون القانون العرفي للنزاعات المسلحة. 

وحددت الدراسة 161 قاعدة التي شكلت القانون العرفي.

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن عدد كبير من القواعد العرفية يكون ملزماً لجميع أطراف النزاع 
المسلح، بما فيها الجماعات المسلحة المنظمة.

ويقدم هذا الدليل إشارات مرجعية إلى قواعد محددة للقانون العرفي للنزاعات المسلحة 
حيثما يحتمل أن تكون واجبة التطبيق على الموضوع قيد المناقشة. وفيما يلي إشارة إلى 

المجموعة الكاملة من القواعد وعددها 161 قاعدة:

]»هنكرتس« و»بيك«، القانون الدولي اإلنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب األحمر/ 
مطبعة جامعة كامبريدج، 2006، المجلد األول، القواعد )دراسة حول القانون الدولي 

اإلنساني العرفي، المجلد األول(، المجلد 2، الممارسة[



2

51 القواعد الدولية األساسية الخاصة بالعمليات العسكرية

3.2.2 معاهدات قانون النزاعات المسلحة
1.3.2.2 المعاهدات العامة لقانون النزاعات المسلحة

المعاهدات الرئيسية التي تنظم النزاعات المسلحة هي:
• االتفاقية )الرابعة( الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: الالئحة 	

الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، الهاي، 18 تشرين األول/ أكتوبر 
1907 ]اتفاقية الهاي الرابعة، واتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة[؛

• اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949:	
- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة 

في 12 آب/ أغسطس 1949 )»اتفاقية جنيف األولى«( ]اتفاقية جنيف األولى[؛
البحار  القوات المسلحة في  اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى   -
]اتفاقية جنيف  الثانية«(  1949)»اتفاقية جنيف  12 آب/ أغسطس  المؤرخة في 

الثانية[؛
- اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 

)»اتفاقية جنيف الثالثة«( ]اتفاقية جنيف الثالثة[؛ و
- اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 

آب/ أغسطس 1949 )»اتفاقية جنيف الرابعة«( ]اتفاقية جنيف الرابعة[.
• ثالثة بروتوكوالت إضافية التفاقيات جنيف:	

- البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية )البروتوكول األول( المؤرخ في 
8 حزيران/ يونيو 1977 )»البروتوكول اإلضافي األول«( ]البروتوكول األول[؛

 1949 أغسطس  آب/   12 في  المؤرخة  جنيف  التفاقيات  اإلضافي  البروتوكول   -
الثاني(  )البروتوكول  الدولية  غير  المسلحة  المنازعات  ضحايا  بحماية  المتعلق 
اإلضافي«(  الثاني  )»البروتوكول   1977 يونيو  حزيران/   8 في  المؤرخ 

]البروتوكول الثاني[؛ و
 ،1949 12 آب/ أغسطس  المؤرخة في  البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف   -
 8 المؤرخ في  الثالث اإلضافي(  )البروتوكول  بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية 

كانون األول/ ديسمبر 2005 ]البروتوكول الثالث[.

2.3.2.2 المعاهدات: حماية الممتلكات الثقافية
الممتلكات  حماية  اتفاقية  هي  الثقافية  الممتلكات  حماية  تنظم  التي  األساسية  المعاهدات 
لحماية  الهاي  ]اتفاقية   1954 مايو  أيار/   14 الهاي،  مسلح،  نزاع  حالة  في  الثقافية 

الممتلكات الثقافية[، والبروتوكوالن الملحقان بها:
• مايو 	 أيار/   14 نزاع مسلح، الهاي،  حالة  في  الثقافية  الممتلكات  بروتوكول حماية 

1954 ]البروتوكول األول التفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية[؛ و
• مسلح 	 نزاع  حالة  في  الثقافية  الممتلكات  لحماية  الهاي  التفاقية  الثاني  البروتوكول 

المؤرخة في عام 1954، الهاي، 26 آذار/ مارس 1999 ]اتفاقية الهاي لحماية 
الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني[.
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3.3.2.2 المعاهدات: تنظيم استخدام أنواع معينة من األسلحة وحظرها
تحظر معاهدات قانون النزاعات المسلحة التالية استخدام أسلحة معينة للحرب البرية أو 

تفرض قيوداً على استخدامها، وهي موضع مناقشة في هذا الدليل:
• إعالن حظر استعمال، في وقت الحرب، أي قذيفة يقل وزنها عن 400 غرام، إعالن 	

 1868 ديسمبر  األول/  كانون   11  - نوفمبر  الثاني/  تشرين   29 بترسبورغ،  سان 
]إعالن سان بترسبورغ[؛

• ]إعالن 	  1899 يوليو  تموز/   29 الهاي،  تتمدد،  التي  النارية  الطلقات  بشأن  إعالن 
الهاي[؛

• االتفاقية )الرابعة( الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، الهاي، 18 تشرين 	
قوانين  باحترام  الخاصة  والالئحة  الرابعة[،  الهاي  ]اتفاقية   1907 أكتوبر  األول/ 
الهاي  ]اتفاقية   1907 أكتوبر  األول/  تشرين   18 الهاي،  البرية،  الحرب  وأعراف 

الرابعة، الالئحة[؛
• بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل 	

البكتريولوجية، جنيف، 17 حزيران/ يونيو 1925 ]بروتوكول حظر استعمال الغازات 
والوسائل البكتريولوجية[؛

• اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية 	
وتدمير تلك األسلحة، 10 نيسان/ أبريل 1972 ]اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية[؛

• أغراض 	 ألية  أو  عسكرية  ألغراض  البيئة  في  التغيير  تقنيات  استخدام  حظر  اتفاقية 
عدائية أخرى، 10 كانون األول/ ديسمبر 1976 ]اتفاقية تقنيات التغيير في البيئة[؛

• الضرر 	 مفرطة  اعتبارها  يمكن  معينة  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر  اتفاقية 
أو عشوائية األثر، جنيف، 10 تشرين األول/ أكتوبر 1980 ]اتفاقية حظر أو تقييد 

استعمال أسلحة تقليدية معينة[، وبروتوكوالتها:
- المادة 1 بصيغتها المعدلة، جنيف، 21 كانون األول/ ديسمبر 2001 ]اتفاقية حظر 

أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، المادة 1[؛
- البروتوكول بشأن الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها )البروتوكول األول(، جنيف، 
تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  ]اتفاقية حظر   1980 أكتوبر  األول/  تشرين   10

معينة، البروتوكول األول[؛
األخرى  والنبائط  واألشراك  األلغام  استعمال  تقييد  أو  حظر  بشأن  البروتوكول   -
)البروتوكول الثاني(، جنيف، 10 تشرين األول/ أكتوبر 1980 ]اتفاقية حظر أو 

تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني[؛
- البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى بصيغته 
المعدلة(،  بصيغته  الثاني  )البروتوكول   1996 مايو  أيار/   3 في  المؤرخ  المعدلة 
جنيف، 3 أيار/ مايو 1996 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 

البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة[؛
الثالث(،  الُمحرقة )البروتوكول  تقييد استعمال األسلحة  البروتوكول بشأن حظر أو   -
استعمال أسلحة  تقييد  أو  ]اتفاقية حظر   1980 أكتوبر  10 تشرين األول/  جنيف، 

تقليدية معينة، البروتوكول الثالث[؛
تشرين   13 فيينا،  الرابع(،  )البروتوكول  المعمية  الليزر  أسلحة  بشأن  البروتوكول   -
معينة،  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر  ]اتفاقية   1995 أكتوبر  األول/ 

البروتوكول الرابع[؛
 28 الخامس(،  )البروتوكول  الحرب  مخلفات  من  المتفجرات  بشأن  البروتوكول   -
تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 

البروتوكول الخامس[؛
• اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير هذه 	

األسلحة، باريس، 13 كانون الثاني/ يناير 1993 ]اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية[؛
• اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام، 	

أوتاوا، 18 أيلول/ سبتمبر 1997 ]اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد[؛ و
• اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، دبلن، 30 أيار/ مايو 2008 ]اتفاقية الذخائر العنقودية[.	
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4.3.2.2 المعاهدات: قانون الحياد
تغطي االتفاقيتان التاليتان قانون الحياد:

• االتفاقية )الخامسة( بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة واألشخاص المحايدين في حالة 	
الحرب البرية، الهاي، 18 تشرين األول/ أكتوبر 1907 ]اتفاقية الهاي الخامسة[؛ و

• البحرية، 	 الحرب  في  المحايدة  الدول  وواجبات  حقوق  بشأن  )الثالثة عشرة(  االتفاقية 
الهاي، 18 تشرين األول/ أكتوبر 1907 ]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة[.

]»ساسولي« و»بوفييه«، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟، الطبعة الثانية، المجلد 
األول، 2006، ص. 102-103 ميثاق األمم المتحدة، 2)4(، الفصل السابع، 51[

5.3.2.2 قانون النزاعات المسلحة: ال لعدم التقيد
ال ُيسمح بموجب قانون النزاعات المسلحة بأي حالة من حاالت عدم التقيد ألن هذا الفرع 
من القانون وضع ليطبق في الحاالت القصوى. انظر القسم الفرعي 1.2.4.1 لالطالع 
على شرح لحاالت عدم التقيد على النحو الذي وردت به في قانون حقوق اإلنسان على 

سبيل المثال.

وتتمثل االستثناءات الوحيدة المحدودة لهذا القانون في حاالت عدم التقيد المنصوص عليه 
صراحة في نص معاهدات قانون النزاعات المسلحة، مثل حاالت عدم التقيد الواردة في 

المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 5[

6.3.2.2 مصدر إضافي لمعاهدات قانون النزاعات المسلحة: الموقع اإللكتروني للجنة 
الدولية للصليب األحمر

األساسية.  المسلحة  النزاعات  قانون  معاهدات  إلى  مرجعية  إشارات  الدليل  هذا  يقدم 
وهناك مصادر إضافية متاحة على الموقع اإللكتروني للجنة الدولية للصليب األحمر في 
قاعدة بياناتها للقانون الدولي اإلنساني، التي تحتوي على النصوص الكاملة لمائة معاهدة 

ونصوص أخرى.

ويتضمن موقع اللجنة أيضاً معلومات عن الوضع الراهن للتوقيعات على معاهدات قانون 
النزاعات المسلحة، والتصديقات عليها أو االنضمام إليها أو توارثها، وكذلك النصوص 

الكاملة للتحفظات التي أبدتها الدول وإعالناتها واعتراضاتها.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، فإن قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني متاحة على الموقع 
http://www.icrc.org/ihl

4.2.2 المبادئ األساسية لقانون النزاعات المسلحة
1.4.2.2 المبادئ األساسية

يستند قانون النزاعات المسلحة إلى عدة مبادئ أساسية هي:
• الضرورة العسكرية؛	
• اإلنسانية؛	
• التمييز؛	
• التناسب؛	
• االحتياط؛ و	
• التقييد.	
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تمثل هذه المبادئ أساس قانون المعاهدات والقانون العرفي للنزاعات المسلحة، وتساعد 
في تفسيرهما، ولكنها ليست بديالً عن القانون نفسه. ويجب تحديد تصورات واقعية بشأن 
أهمية قانون النزاعات المسلحة مع إشارة مبدئية إلى أحكام معينة في معاهدة ما أو في 

القانون العرفي.

2.4.2.2 الضرورة العسكرية
هدف  لتحقيق  األمر  واقع  في  ضرورية  تدابير  اتخاذ  العسكرية  الضرورة  مبدأ  يجيز 
ناحية أخرى. وفي حالة  المسلحة من  النزاعات  قانون  عسكري مشروع وال يحظرها 
النزاع المسلح، يتمثل الغرض العسكري الوحيد المشروع في إضعاف القدرة العسكرية 

لألطراف األخرى في النزاع.

]إعالن سان بترسبورغ/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول األول، 35[

3.4.2.2 اإلنسانية
يحظر مبدأ اإلنسانية إلحاق الموت أو اإلصابة أو التدمير غير الضروري فعالً لتحقيق 

هدف عسكري مشروع.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 79[

4.4.2.2 التمييز
والمقاتلين وبين األعيان  المدنيين  بين  التمييز  النزاع  التمييز على أطراف  مبدأ  يوجب 
المدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم توجيه عملياتها ضد المقاتلين واألهداف العسكرية 

دون غيرها.

دراسة   /13 اإلضافي،  الثاني  البروتوكول  و51/   48 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 10-1[

5.4.2.2 التناسب
أن  المتوقع  التي من  العسكرية  المقاتلين واألهداف  الهجمات ضد  التناسب  مبدأ  يحظر 
المدنية،  باألعيان  اإلضرار  أو  المدنيين،  إصابة  أو  المدنيين  أرواح  في  خسائر  تسبب 
أو خليط من هذه األحداث، التي قد تكون مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية المادية 

المباشرة المتوقعة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 51/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 14[

6.4.2.2 االحتياط
تفادي  أجل  من  متواصلة  رعاية  تبذل  أن  النزاع  أطراف  على  االحتياط  مبدأ  يوجب 

المدنيين والسكان المدنيين واألعيان المدنية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57 و58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 24-15[
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7.4.2.2 التقييد
يعني مبدأ التقييد أن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب أو وسائل القتال ليس 

حقاً ال تقيده قيود، وأنه ُيحظر إحداث آالم ال مبرر لها.

]البروتوكول اإلضافي األول 35/ اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 22[

3.2 تصنيف النزاعات وتطبيق قانون النزاعات المسلحة
النزاعات  قانون  تطبيق  وبداية  المسلحة،  النزاعات  تصنيف  كيفية  القسم  هذا  يناقش 

المسلحة لكل نوع من أنواع النزاعات ونهايته.

1.3.2 مقدمة لتصنيف النزاعات
1.1.3.2 مقدمة: قانون النزاعات المسلحة وتصنيف النزاعات

العسكرية عندما  العمليات  إال على  المسلحة  النزاعات  قانون  ينطبق  الحال، ال  بطبيعة 
تجري في سياق نزاع مسلح على النحو الوارد في القانون الدولي.

وتتمثل الخطوة األولى في تحديد ما إذا كان النزاع المسلح نزاعاً دولياً أم غير دولي، 
ألن تصنيف النزاع يحدد المجموعة المحددة من القواعد التي تنطبق على سير العمليات 

العسكرية.

]اتفاقية جنيف األولى، 2 و3 و5/ اتفاقية جنيف الثانية، 2 و3 و5/ اتفاقية جنيف الثالثة، 
2 و3 و5/ اتفاقية جنيف الرابعة، 2 و3 و6/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 

18 و19/ البروتوكول اإلضافي األول، 1 و3/ البروتوكول اإلضافي الثاني 1 و2[

2.1.3.2 مقدمة: بداية تطبيق قانون النزاعات المسلحة
ينطبق قانون النزاعات المسلحة عندما توجد واحدة من الحالتين التاليتين:

• نزاع مسلح دولي؛ أو	
• نزاع مسلح غير دولي.	

واليوم، فإن تعريف النزاع المسلح الذي حددته دائرة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائية 
الدولية ليوغسالفيا  السابقة في قضية تاديتش مسلم به على نطاق واسع بوصفه تعريفاً 

للنزاع المسلح:

»يوجد النزاع المسلح عندما يكون هناك لجوء إلى القوة المسلحة بين الدول، أو عنف 
مسلح طويل األمد بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو فيما بين هذه 

الجماعات داخل الدولة«.

وذكرت دائرة االستئناف أيضاً أن قانون النزاعات المسلحة ينطبق بدءاً »من الشروع 
في مثل هذه النزاعات المسلحة«.

]اتفاقية جنيف األولى، 1 و3/ اتفاقية جنيف الثانية، 3/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 3/ دائرة االستئناف في قضية تاديتش، 1995، ¶ 70[
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2.3.2 النزاعات المسلحة الدولية
1.2.3.2 التعريف الوارد في المعاهدات

تعرف اتفاقيات جنيف األربع النزاع المسلح الدولي على أنه »حالة الحرب المعلنة أو أي 
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة«، باإلضافة 
المتعاقدة،  إلى »جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية 

حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة«.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 2[

2.2.3.2 أنواع النزاعات المسلحة الدولية
أو  مدتها،  أو  الدول  بين  المواجهة  هذه  أسباب  عن  النظر  بغض  المسلح  النزاع  يوجد 

نطاقها، أو شدتها.

وهناك العديد من الحاالت التي ترقى إلى نزاع مسلح دولي على النحو التالي:

النزاعات بين الدول
في هذه  الدول. وقد تنخرط جماعات مسلحة منظمة أيضاً  النزاعات المسلحة بين  هي 
النزاعات، ولكن ما دام هناك دولة واحدة على األقل تستخدم القوة ضد دولة أخرى، فإن 
هذا النزاع يكون نزاعاً دولياً، بصرف النظر عن أية نزاعات مسلحة غير دولية تتزامن 

معه. وليس من الضروري وجود إعالن حرب في هذه الحالة.

النزاعات المسلحة بالوكالة
بصفة عامة، ُيعد النزاع المسلح الذي ينشب بين دولة ما وجماعة مسلحة منظمة نزاعاً 
مسلحاً غير دولي. ومع ذلك، فإن النزاع بين دولة ما وجماعة مسلحة منظمة يوصف 
الجماعة  تلك  على  كاملة«  »سيطرة  أخرى  دولة  مارست  إذا  دولي  مسلح  نزاع  بأنه 
المسلحة المنظمة. ويتطلب وجود »سيطرة كاملة« أن تشارك تلك الدولة في التخطيط 
التمويل والمعدات كافياً  تقديم  العسكرية واإلشراف عليها - وال يكون مجرد  للعمليات 

في هذا الشأن.

]دائرة االستئناف في قضية تاديتش، 1999[

االحتالل
ُتعد األراضي محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة قوات مسلحة أجنبية معادية. وهناك 
احتالل لدولة من دولة أخرى حتى وإن لم ُيقابل بمقاومة مسلحة، ولم يسبقه أو يليه أعمال 
عدائية. ومن ثم، فقد يكون االحتالل هو المظهر الوحيد لحالة الحرب بين دولتين. ومن 
الممكن أن تكون أجزاء فقط من الدولة تحت االحتالل. انظر الفصل الثاني عشر الخاص 

بقانون االحتالل.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 42[
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حرب التحرير الوطنية
أضاف البروتوكول اإلضافي األول نوعاً آخر من النزاعات المسلحة إلى فئة النزاعات 
التسلط  ضد  الشعوب  بها  تناضل  التي  المسلحة  »المنازعات  وهي  الدولية  المسلحة 
لحق  ممارستها  في  وذلك  العنصرية،  األنظمة  وضد  األجنبي  واالحتالل  االستعماري 

الشعوب في تقرير المصير«.

ومن أجل أن يدخل قانون النزاعات المسلحة الدولية حيز التنفيذ في حالة وجود نزاع من 
هذا النوع، فإنه يجب على السلطة التي تمثل الشعوب الوارد ذكرها أن تصدر إعالناً من 

طرف واحد موجه إلى أمانة إيداع اتفاقيات جنيف.

]البروتوكول اإلضافي األول، 1 و96[

3.2.3.2 االتفاقات الخاصة
يمكن أن تصبح القواعد الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية ذات تأثير عندما تبرم الدول 
قد  الخاصة،  االتفاقات  وفي  معينة.  مسائل  بشأن  اتفاقات خاصة  المتحاربة  واألطراف 
توافق الدول على تحمل التزامات وتوفير الحماية لألشخاص واألعيان أكثر مما يجب 

عليها بموجب قانون النزاعات المسلحة.

غير أنه ال يجوز أن تقلل هذه االتفاقات الحماية التي يمنحها قانون النزاعات المسلحة 
بالفعل لألشخاص األعيان أو تحد منها.

]اتفاقية جنيف األولى، 1 و3 و6/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و6/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3 
و6/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و7/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 24[

4.2.3.2 ارتضاء الدولة وجود دولة أخرى على أراضيها
العمليات العسكرية  عندما ترتضي إحدى الدول وجود دولة أخرى وتوليها إدارة سير 

على أراضيها، فإنه ال يوجد نزاع مسلح دولي بين هاتين الدولتين.

على سبيل المثال، إذا أرسلت الدولة »أ« قواتها المسلحة على حدودها مع الدولة »ب« 
من أجل مهاجمة جماعة مسلحة منظمة برضاء الدولة »ب«، فإنه ال يوجد نزاع مسلح 

دولي بين الدولة »أ« والدولة »ب«.

5.2.3.2 بداية تطبيق قانون النزاعات المسلحة
إلى  »لجوء  هناك  كان  كلما  دولي  مسلح  نزاع  على  المسلحة  النزاعات  قانون  ينطبق 
القوة المسلحة بين الدول«، أو من بداية احتالل. وهو ينطبق بغض النظر عما إذا كانت 

األطراف المعنية تعترف بأن هناك حالة حرب أم ال.

التنظيم  أدنى من  القتال، أو حد  أو  العنف  أدنى مطلوب لمستوى شدة  وليس هناك حد 
قانون  ينطبق  أن  أجل  من  األراضي  على  العسكرية  السيطرة  أو  المدة  أو  العسكري، 

النزاعات المسلحة على نزاع مسلح دولي.

]اتفاقية جنيف األولى، 2/ اتفاقية جنيف الثانية، 2/ اتفاقية جنيف الثالثة، 2/ اتفاقية جنيف 
الرابعة، 2/ دائرة االستئناف في قضية تاديتش، 1995[
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6.2.3.2 نهاية تطبيق قانون النزاعات المسلحة
يتوقف تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، 

مع مراعاة بعض االستثناءات.

ووفقاً لتعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر على اتفاقيات جنيف، يعني انتهاء العمليات 
الحربية بوجه عام »االنتهاء النهائي للقتال بين جميع المعنيين«. وقد يتسم انتهاء العمليات 
الحربية بوجه عام بوجود هدنة، أو االستسالم، أو حالة تحتل فيها إحدى الدول كامل 

أراضي دولة أخرى وتتوقف جميع العمليات العدائية.

المسلحة  النزاعات  قانون  أحكام  فيهما  تظل  السابقة  القاعدة  هذه  من  استثناءان  وهناك 
مطبقة بعد انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ويشير هذان االستثناءان إلى بعض قواعد 
إلى  بالنزاع  يتعلق  فيما  المحتجزين  بإعادة األشخاص  قانون االحتالل، وكذلك االلتزام 

أوطانهم.

]اتفاقية جنيف األولى، 2 و5/ اتفاقية جنيف الثانية، 2/ اتفاقية جنيف الثالثة، 2 و5/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 2 و6/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 6/ 

اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة 35-41/ دائرة االستئناف في قضية تاديتش، 1995[

7.2.3.2 نهاية التطبيق: األراضي المحتلة
في حالة األراضي المحتلة، يتوقف تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بعد عام واحد من انتهاء 

العمليات الحربية بوجه عام )باستثناء بعض األحكام المحددة(.

أن  المعاهدة على  هذه  تنص  األول،  اإلضافي  البروتوكول  في  باألطراف  يتعلق  وفيما 
يتوقف تطبيق قانون النزاعات المسلحة )بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة بالكامل( عند 

نهاية االحتالل.

]اتفاقية جنيف الرابعة 2 و6/ البروتوكول اإلضافي األول، 3[

8.2.3.2 نهاية التطبيق: األشخاص المعتقلون أو المحتجزون
بالنسبة لألشخاص الذين ُيعتقلون أو ُيحتجزون، ال يتوقف تطبيق قانون النزاعات المسلحة 

إال بعد إطالق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم في بلد آخر.

ل االلتزام بإعادة هؤالء األشخاص إلى أوطانهم أو إطالق سراحهم بوقف العمليات  ويفعَّ
العدائية الفعلية، الذي يجب التفرقة بينه وبين انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ويحدث 
وقف العمليات العدائية الفعلية عندما يتوقف القتال ويكون من غير المرجح أن ُيستأنف.

و5   2 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /2 الثانية،  جنيف  اتفاقية  و5/   2 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
و118 اتفاقية جنيف الرابعة، 2 و6 و133)1(/ البروتوكول اإلضافي األول، 3[



2

59 القواعد الدولية األساسية الخاصة بالعمليات العسكرية

9.2.3.2 التدابير المطبقة في زمن السلم
هناك العديد من أحكام قانون النزاعات المسلحة التي تتصل بتدابير التنفيذ أو تدابير ذات 
هذه  وتنطبق  ونشره(.  المسلحة  النزاعات  قانون  التدريب على  )مثل  تحضيرية  طبيعة 

األحكام في وقت السلم أيضاً.

باإلضافة إلى ذلك، يسري واجب الدولة في التحقيق في االنتهاكات الجسيمة والمعاقبة 
عليها حتى عندما ال يوجد أي نزاع مسلح.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 142 و158[

3.3.2 النزاعات المسلحة غير الدولية
1.3.3.2 النزاعات المسلحة غير الدولية: التعريف األساسي

قد ينشب نزاع مسلح غير دولي سواًء بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير 
الحكومية، أو بين هذه الجماعات نفسها. ويجب الرجوع إلى مصدرين قانونيين رئيسيين 

من أجل تحديد ما يمثل نزاعاً مسلحاً غير دولي:
• المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 )فهذه المادة متطابقة في 	

كل من االتفاقيات األربع(؛ و
• المادة 1 من البروتوكول الثاني اإلضافي.	

يسري  حين  في  المشتركة،   3 للمادة  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  جميع  تخضع 
تستوفي  التي  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  على  أيضاً  الثاني  اإلضافي  البروتوكول 

متطلبات قانونية إضافية.

2.3.3.2 التصنيف: الحد األدنى لتطبيق المادة 3 المشتركة
تنطبق المادة 3 المشتركة »في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي«، ومع ذلك، لم 

تورد اتفاقيات جنيف تعريفاً لهذا المصطلح.

ومن أجل التمييز بين نزاع مسلح وأشكال أقل خطورة من العنف، مثل االضطرابات 
والتوترات الداخلية، وأعمال الشغب أو أعمال اللصوصية، يجب أن يصل الوضع إلى 

حد أدنى معين من المواجهة المسلحة طويلة األمد، مما يعني:
• أن المواجهة قد بلغت مستوى الحد األدنى من الشدة، وقد يكون هذا هو الحال، على 	

سبيل المثال، عندما تتسم األعمال القتالية بطابع جماعي أو عندما ُتضطر الحكومة 
إلى استخدام القوة العسكرية ضد المتمردين، بدالً من قوات الشرطة فقط - فمن شأن 
العادية(  القانون  إنفاذ  معدات  اختيار  يتجاوز  ما  )أي  أثقل  أسلحة عسكرية  استخدام 
بانتظام واستمرار أن يشير إلى أن مستوى الشدة المطلوب لتصنيف الوضع بأنه نزاع 

مسلح قد تحقق؛
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• مما 	 التنظيم،  من  األقل  أدنى على  حداً  المواجهة  في  المشاركة  األطراف  تظهر  أن 
يجعلها أطرافاً في نزاع، ويعني هذا أن هذه القوات يجب أن تعمل تحت إمرة هيكل 

قيادة معينة، وأن تتمتع بالقدرة على الحفاظ على استمرار العمليات العسكرية.

3.3.3.2 الحد األعلى لتطبيق البروتوكول الثاني اإلضافي
المطلوب لتطبيق  الحد  الثاني أعلى من  البروتوكول اإلضافي  الحد األدنى لتطبيق  ُيعد 

المادة 3 المشتركة:
• أوالً، ال ينطبق البروتوكول اإلضافي الثاني إال على النزاعات المسلحة التي تدور 	

على إقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة؛
• ثانياً، يجب أن يكون النزاع المسلح بين قوات الدولة المسلحة وقوات مسلحة منشقة 	

أو جماعات نظامية مسلحة؛
• وأن 	 مسؤولة«  قيادة  »تحت  المسلحة  النظامية  الجماعات  تكون  أن  يجب  أخيراً، 

بعمليات عسكرية  القيام  يمكنها من  السيطرة ما  إقليمه من  »تمارس على جزء من 
متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول«.

]البروتوكول الثاني اإلضافي، 1[

4.3.3.2 حاالت االضطرابات وأعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة الداخلية
ال ينطبق قانون النزاعات المسلحة على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل 

الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة.

هذا النص مقتبس من البروتوكول الثاني اإلضافي، غير أنه يمثل أيضاً حداً أدنى للنزاع 
المسلح الذي تنطبق عليه المادة 3 المشتركة. 

للحصول على معلومات عن القواعد التي تنطبق على القوات المسلحة التي تشارك في 
مثل هذه الحاالت، انظر الفصل الرابع عشر، عمليات إنفاذ القانون.

]البروتوكول الثاني اإلضافي، 1[

5.3.3.2 نهاية التطبيق: عام
أوضحت دائرة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة تاديتش أن تطبيق قانون 
توقف  بعد  ما  إلى  »يمتد  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  أحد  في  المسلحة  النزاعات 

العمليات العدائية... حتى تحقيق تسوية سلمية«.

]دائرة االستئناف في قضية تاديتش 1995،¶ 70[
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6.3.3.2 نهاية التطبيق: األشخاص المحرومون من حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع
تظل أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني بشأن الحرمان من الحرية والمالحقة الجزائية 
المسلح على جميع األشخاص  النزاع  انتهاء  بعد  المسلح مطبقة  بالنزاع  تتعلق  ألسباب 

المحرومين من حريتهم.

]البروتوكول الثاني اإلضافي، 2 و5 و6[

4.3.2 التصنيف، قضايا مختارة
1.4.3.2 التصنيف: من الذي يقرره؟

في الممارسة العملية، تكون الدولة )أو الدول( المشاركة في حالة من العنف هي التي 
تقرر ما إذا كانت تلك الحالة تشكل نزاعاً مسلحاً أم ال، وإذا كان األمر كذلك، فإنها تحدد 
ما إذا كانت طبيعة النزاع المسلح دولية أو غير دولية. ومن األهمية بمكان أن يجري هذا 

التحديد بموضوعية على أساس الحقائق المتاحة، وليس على أساس اعتبارات سياسية.

بالتزاماتها  األطراف  تذكير  بغية  النزاعات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتصنف 
بموجب قانون النزاعات المسلحة. ويمكن أيضاً إعالن هذه التصنيفات.

وقد تتولى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية أو الهيئات القضائية األخرى تصنيف نزاع 
ما في سياق المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو تسوية مسألة التعويضات، 

أو إجراءات قانونية أخرى.

2.4.3.2 مشاركة أطراف جديدة
ربما يتغير تصنيف النزاع المسلح إذا ما شاركت فيه أطراف جديدة.

الحاالت  في  دولياً  مسلحاً  نزاعاً  الدولي  المسلح غير  النزاع  المثال، يصبح  على سبيل 
التالية:

• عندما تقرر دولة أجنبية التدخل عسكرياً لدعم جماعة مسلحة منظمة في نزاع مسلح 	
قائم بين إحدى الدول وتلك الجماعة المسلحة المنظمة - ويعني هذا أن هناك حينئذ 

نزاع مسلح دولي، ربما إلى جانب النزاع المسلح غير الدولي القائم؛
• فرض دولة أجنبية سيطرتها الكاملة على جماعة مسلحة منظمة في نزاع مسلح قائم 	

بين إحدى الدول وتلك الجماعة المسلحة المنظمة، بحيث تكون هناك دولة تحارب 
دولة أخرى في حقيقة األمر؛

• أثناء نزاع 	 إلى عدة دول مستقلة في  التمزق(  أو  قائمة )بفعل االنفصال  تفكك دولة 
مسلح غير دولي.

الدولة  بموافقة  دولي  غير  مسلح  نزاع  في  أجنبية  دولة  تدخلت  إذا  أخرى،  ناحية  من 
المضيفة، فإن تصنيف النزاع ال يتغير، بغض النظر عن حقيقة أن إحدى الدول األطراف 

في النزاع تقاتل على أرض أجنبية.
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4.2 قانون حقوق اإلنسان
يتناول هذا القسم مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وحاالت عدم التقيد والقيود، 
أن  من  الرغم  وعلى  المسلحة.  النزاعات  وقانون  اإلنسان  حقوق  قانون  بين  والعالقة 
تطبيق قانون النزاعات المسلحة يتعلق بصورة واضحة بحاالت النزاعات المسلحة، فإن 
القانونين  لذلك، فإن مجموعتي  قانون حقوق اإلنسان ينطبق في جميع األوقات. ووفقاً 
تنطبقان في أثناء النزاعات المسلحة في وقت واحد، مع إمكانية وجود حاالت عدم التقيد 
ببعض أحكام قانون حقوق اإلنسان على النحو المبين أدناه. وفي أوقات النزاع المسلح، 
يكون قانون النزاعات المسلحة هو القانون األكثر تخصصاً وله األسبقية على غيره من 
القوانين، ولكن عندما يكون لقانون حقوق اإلنسان قيمة تكميلية، أو أنه يغطي حالة أكثر 
دقة، فإنه يجب أن يؤخذ في االعتبار. وفي حاالت أخرى بخالف النزاعات المسلحة، فإن 

قانون حقوق اإلنسان ينطبق باإلضافة إلى القانون المحلي.

1.4.2 المصادر
1.1.4.2 التعريف

المبادئ والقواعد، يمكن على  الدولي لحقوق اإلنسان من مجموعة من  القانون  يتكون 
أساسها أن يتوقع األفراد أو الجماعات معايير معينة للحماية التي توفرها سلطات الدولة 

أو السلوك الذي تتبعه أو الفوائد التي تحققها لهم، وذلك ببساطة ألنهم بشر.

2.1.4.2 صكوك حقوق اإلنسان
يتمثل أحد األغراض الرئيسية لألمم المتحدة في تعزيز احترام حقوق اإلنسان والتشجيع 

على ذلك. ]ميثاق األمم المتحدة، الديباجة، 1 و55 و56[

وتم تنفيذ هذا الهدف الرئيسي في المعاهدات المختلفة لحقوق اإلنسان وصكوكها األخرى، 
ال سيما في:

• اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948؛	
• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948؛	
• االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 1951؛	
• االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965؛	
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966؛	
• العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966؛	
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979؛	
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 	

أو المهينة لعام 1984؛
• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989؛	
• البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات 	

المسلحة لعام 2000؛ و
• االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لعام 2006.	
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ويتضمن هذا الدليل إشارات مرجعية إلى هذه المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان حيثما 
كانت ذات صلة بالموضوع قيد المناقشة.

3.1.4.2 المعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان
هناك مجموعة من المعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان في حيز التنفيذ. وفيما يلي بعض 

األمثلة على هذه المعاهدات:
• األمريكتان: االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 1969، واتفاقية البلدان األمريكية 	

لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985؛
• أوروبا: االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لعام 1950، 	

واالتفاقية األوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الالإنسانية 
أو المهينة لعام 1984؛ و 

• أفريقيا: الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 1981.	

وال يورد هذا الدليل إشارات مرجعية إلى أحكام محددة من المعاهدات اإلقليمية لحقوق 
اإلنسان.

4.1.4.2 القانون الدولي العرفي
تم أيضاً قبول بعض حقوق اإلنسان بوصفها قانوناً دولياً عرفياً.

وُيعد حظر التعذيب أحد األمثلة على حق من حقوق اإلنسان الذي تم قبوله بوصفه ذا 
طبيعة عرفية.

5.1.4.2 معايير القانون غير الملزم
القانون واالحتجاز في  بإنفاذ  لها صلة  التي  الملزم  القانون غير  هناك عدد من معايير 
غير  القانون  معايير  تتصف  ال  وبينما  األخرى.  العنف  وحاالت  المسلحة  النزاعات 
الواردة  الملزمة  القواعد  لتطبيق  توجيهاً  تقدم  فإنها  ذاتها،  اإللزام في حد  الملزم بصفة 

في المعاهدات.

فيما يلي المعايير الرئيسية للقانون غير الملزم التي يمكن أن تنطبق على القوات المسلحة 
سواًء في أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، أو عمليات دعم السالم:

• القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )SMRTP[ )1955[؛	
• مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )CCLEO[ )1979[؛	
• يتعرضون ألي شكل من 	 الذين  المتعلقة بحماية جميع األشخاص  المبادئ  مجموعة 

أشكال االحتجاز أو السجن )BPPPDI[ )1988[؛
• مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 	

واإلعدام دون محاكمة )PPIEASE[ )1989[؛
• المبادئ األساسية لمعاملة السجناء )BPTP[ )1990[؛	
• 	UN-[  )1990

1

SMRNM[؛
• المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين 	

بإنفاذ القوانين )BPUFF[ )1990[؛ و
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• قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم )1990(.	
ويتضمن هذا الدليل إشارات مرجعية إلى أحكام محددة واردة في معايير القانون غير 

الملزم هذه حيثما تنطبق على الموضوع قيد المناقشة.

6.1.4.2 حقوق اإلنسان األساسية
فيما يلي بعض من حقوق اإلنسان األساسية:

• الحق في الحياة؛	
• حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛	
• حظر الرق واالتجار بالرقيق والعبودية؛	
• الحق في الحرية واألمان على شخصه؛	
• الحق في محاكمة عادلة؛	
• حظر األثر الرجعي للقانون الجنائي؛	
• الحق في الخصوصية والحياة األسرية؛	
• حرية الفكر والوجدان والدين؛	
• حرية التعبير؛	
• حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛	
• الحق في التعليم؛	
• الحق في الصحة؛ و	
• الحق في السكن.	

]اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ العهد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية[

7.1.4.2 واجبات الدول
إن على الدول األطراف في المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان واجب احترام حقوق 
اإلنسان وضمانها لجميع األفراد الخاضعين لواليتها والموجودين على أراضيها. والدولة 
مسؤولة عن أفعالها، وأيضاً عن تقصيرها في القيام بواجبها مما يؤدي إلى اإلخفاق في 

منع االنتهاكات.

والدول ملزمة على وجه الخصوص بما يلي:
• سن تشريعات كافية من أجل تنفيذ حقوق اإلنسان؛	
• اتخاذ تدابير كافية لمنع انتهاك حقوق اإلنسان؛	
• توفير سبل انتصاف فعالة النتهاكات حقوق اإلنسان؛ و	
• جبر الضرر وتقديم المسؤولين عن الضرر للعدالة.	

يجب احترام قانون حقوق اإلنسان المطبق في جميع األوقات، في زمن السلم، وأثناء 
عمليات دعم السالم، وأثناء النزاعات المسلحة، وأثناء حاالت العنف األخرى.

ويجب احترام حقوق اإلنسان من جانب موظفي الدولة، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر السلطات المدنية والشرطة وموظفو السجون والقوات شبه العسكرية وأفراد 

القوات المسلحة.

المعنية بحقوق اإلنسان،  اللجنة  المدنية والسياسية، 2/  بالحقوق  الدولي الخاص  ]العهد 
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]CCPR/C/21/REV.1/Add.13 التعليق العام رقم 31، وثيقة األمم المتحدة

8.1.4.2 التطبيق خارج الحدود
تتمثل قضية مثيرة للجدل فيما إذا كان قانون حقوق اإلنسان ينطبق على أفعال القوات 

المسلحة )أو موظفي الدولة اآلخرين( الذين يتم نشرهم خارج أراضي الدولة.

تحتوي معظم معاهدات حقوق اإلنسان على حكم بشأن نطاق تطبيق المعاهدة. على سبيل 
المثال، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن »تتعهد كل دولة 
طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد 

الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها«.
 

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2[

وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة هذا النص على أنه يعني 
أن المعاهدة تشمل األشخاص »تحت السلطة أو السيطرة الفعلية« للقوات المسلحة لدولة 
تعمل خارج أراضي تلك الدولة. وبالمثل، قررت محكمة العدل الدولية أن اتفاقيات حقوق 
اإلنسان تطبق خارج أراضي الدول المعنية. غير أن بعض الدول تتبنى موقفاً مفاده أن 
العاملين  اآلخرين  األفراد  أو  المسلحة  قواتها  على  تنطبق  ال  اإلنسان  حقوق  معاهدات 

خارج أراضي دولتهم.

CCPR/C/21/ REV.1/،10 ،31 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم[
Add.13/ اآلثار القانونية إلقامة جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير 
محكمة العدل الدولية 2004/ القضية المتعلقة باألنشطة المسلحة في أراضي الكونغو 
الدولية  العدل  محكمة  تقارير  الحكم،  أوغندا(،  ضد  الديمقراطية  الكونغو  )جمهورية 

]2005

9.1.4.2 مصادر إضافية: قانون حقوق اإلنسان
يوفر الموقع اإللكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان روابط للنصوص الكاملة 
والتحفظات  التصديقات  حالة  ولمعلومات عن  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  لمعاهدات 
واإلعالنات. ويوفر الموقع أيضاً روابط للنصوص الكاملة لكثير من صكوك القانون غير 
الملزم. وفي وقت كتابة هذا الدليل، فإن موقع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

http://www2.ohchr.org/english/law :متاح على

2.4.2 حاالت عدم التقيد والقيود
1.2.4.2 حاالت عدم التقيد

مؤقتاً  )تتنازل  المعاهدة  بأحكام  تتقيد  بأال  للدول  اإلنسان  معاهدات حقوق  بعض  تسمح 
عنها( عند اتخاذ تدابير في حاالت الطوارئ.

ومن أجل عدم التقيد بحق من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه يجب تحقق الشروط التالية:

• أن يكون هناك حالة طوارئ عامة تتهدد حياة األمة؛	
• باإلجراءات 	 باالستعانة  هناك حالة طوارئ عامة، وذلك  أن  الدولة رسمياً  تعلن  أن 

الواردة في قانونها أو دستورها الوطني إلعالن حالة الطوارئ؛
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• أن يقتصر عدم التقيد على الحد المطلوب بدقة الذي تتطلبه مقتضيات الحالة )الضرورة 	
القصوى/ التناسب(؛

• أال يتنافى عدم التقيد مع االلتزامات األخرى للدولة بموجب القانون الدولي )بما في 	
ذلك قانون النزاعات المسلحة(؛

• أال ينطوي عدم التقيد على تمييز )على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 	
الدين أو األصل االجتماعي(؛ و

• أخيراً، يأتي اإلعالم الدولي: يجب على الدولة أن تعلم الدول األطراف األخرى فوراً، 	
التي  وباألسباب  بها  تتقيد  لم  التي  باألحكام  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  عن طريق 

دفعتها إلى ذلك.

المعنية بحقوق اإلنسان،  اللجنة  المدنية والسياسية، 4/  بالحقوق  الدولي الخاص  ]العهد 
]CCPR/C/21/REV.1/Add.11 /التعليق العام رقم 29، وثيقة األمم المتحدة

2.2.4.2 الحقوق التي ال يجوز عدم التقيد بها
هناك حقوق معينة ال يجوز بأي حال من األحوال عدم التقيد بها، إذ أنها حقوق مطلقة 
وال ُيسمح فيها بأية استثناءات. وُتعرف هذه الحقوق بأنها حقوق ال يجوز عدم التقيد بها.

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صراحة على أنه ال يجوز عدم 
التقيد بالحقوق التالية:

• الحق في الحياة؛	
• أو 	 الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  وال  للتعذيب  التعرض  عدم  في  الحق 

الحاطة بالكرامة؛
• عدم االسترقاق، وحظر الرق واالتجار بالرقيق؛	
• حظر االحتجاز بسبب الديون؛	
• حظر األثر الرجعي في القانون الجنائي؛	
• الحق في حرية الفكر والرأي والدين؛ و	
• الحق في االعتراف بالشخص أمام القانون.	

باإلضافة إلى ذلك، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة تعليقاً 
عاماً تنص فيه على وجهات نظرها أن الحقوق األخرى هي أيضاً حقوق ال يجوز عدم 

التقيد بها، مثل حظر االعتقال التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة.

المعنية بحقوق اإلنسان،  اللجنة  المدنية والسياسية، 4/  بالحقوق  الدولي الخاص  ]العهد 
]CCPR/C/21/REV.1/Add.11 /التعليق العام رقم 29، وثيقة األمم المتحدة

3.2.4.2 القيود
تحتوي بعض أحكام معاهدات حقوق اإلنسان على بند مقيد يتيح فرض قيود على حقوق 

بعينها، دون الحاجة إلى وجود حالة طوارئ، وذلك لألسباب المبينة في البند ذاته.

على سبيل المثال، قد يسمح البند المقيِّد بتقييد حق من الحقوق في حالة الضرورة ألسباب 
تتعلق باألمن القومي أو الصحة العامة أو النظام العام.
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لألسباب  الضرورة  عند  إال  الحقوق  من  حق  تقيد  أن  للدولة  يجوز  ال  عام،  وبوجه 
واألغراض المنصوص عليها في البند المقيد. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التقييد 

متناسباً مع المصلحة المحمية.

 CCPR/ .اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 27، وثيقة األمم المتحدة[
 CCPR/C/ المتحدة  األمم  وثيقة   ،31 رقم  العام  التعليق   C/21/REV.1/Add.9/

21/REV.1/Add.13[

3.4.2 قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان
1.3.4.2 قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان: المالمح واالختالفات 

الرئيسية
لحماية  موجه  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  المسلحة  النزاعات  قانون  من  كالً  إن 
األشخاص، غير أن هناك اختالفات محددة في نطاق كل منهما، والغرض منه وتطبيقه.

ينطبق قانون النزاعات المسلحة في حاالت النزاع المسلح، سواًء الدولية أو غير الدولية، 
دون سواها. وهو يتألف من معايير الحماية لألشخاص الذين ال يشاركون في النزاعات 
المسلحة أو كفوا عن المشاركة فيها، وقواعد سير العمليات العدائية. ومن حيث المبدأ، ال 
يمكن حدوث حاالت عدم تقيد في هذا الفرع من القانون الذي ينطبق على جميع أطراف 

النزاع، بما فيهم األطراف غير الحكومية.

في المقابل، يهدف قانون حقوق اإلنسان إلى حماية األفراد من السلوك التعسفي من جانب 
الحكومة الذين يخضعون لسلطتها، وإلى ضمان احترام الحقوق والحريات )سواء كانت 
مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية( لجميع األفراد في جميع األوقات. 

وهو ينطبق في زمن السلم وكذلك في النزاعات المسلحة.

ويجوز للدول عدم التقيد بحقوق معينة من حقوق اإلنسان، إال أنه ال يجوز لها بأي حال 
من األحوال عدم التقيد بقانون حقوق اإلنسان بما يتنافى مع قانون النزاعات المسلحة.

لمتطلبات عدم التقيد السليم، انظر القسم الفرعي 1.2.4.2.

وتاريخياً، تطور قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان على مسارين منفصلين،   
غير أنه كان هناك تقارب واضح على مدار العقود الماضية، وتتضمن بعض المعاهدات 
األخيرة أحكاماً مستمدة من مجموعتي القانونين )مثل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها 

االختياري بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة(.

أثناء النزاعات المسلحة، ينطبق قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان جنباً 
إلى جنب ويتسمان بأنهما تراكميان ويكمل أحدهما اآلخر. وألن قانون النزاعات المسلحة 
غير الدولية يتكون من عدد محدود من األحكام، فإن قانون حقوق اإلنسان غالباً ما يكمل 

هذا القانون أو يسد الثغرات الموجودة فيه.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 4[
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5.2 اإلطار القانوني لكل نوع من أنواع النزاع المسلح
1.5.2 النزاع المسلح الدولي

1.1.5.2 اإلطار القانوني
يتكون اإلطار القانوني في نزاع مسلح دولي مما يلي:

• قانون النزاعات المسلحة، بما في ذلك على وجه الخصوص،	
- اتفاقيات جنيف األربع

- البروتوكول اإلضافي األول 
- المعاهدات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية

- المعاهدات التي تحظر أو تفرض قيوداً/ حدوداً على استخدام أسلحة معينة
- القانون العرفي للنزاعات المسلحة

• قانون حقوق اإلنسان	
      التحقق من وجود حاالت عدم التقيد

• أية التزامات إضافية متفق عليها في اتفاقيات خاصة.	

2.1.5.2 عدم التنازل عن الحقوق
ال يجوز ألي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، التنازل جزئياً أو كلية عن الحقوق 
التي  الخاصة  االتفاقيات  وبمقتضى  المسلحة  النزاعات  قانون  بمقتضى  له  الممنوحة 

أبرمتها الدول أو األطراف المتحاربة المعنية.

]اتفاقية جنيف األولى، 7/ اتفاقية جنيف الثانية، 7/ اتفاقية جنيف الثالثة، 7/ اتفاقية جنيف 
الرابعة، 8[

3.1.5.2 اللجنة الدولية للصليب األحمر: التفويض للعمل
وكرامتهم  الحرب  أرواح ضحايا  لحماية  تفويض  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  لدى 
ولتقديم المساعدة لهم. وفي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، فإن هذا التفويض يشمل الحق 
أخرى  بين مجموعة  الحرب، وذلك من  أسرى  المحتجزين وكذلك  المدنيين  في زيارة 
من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول اإلضافي األول.

]اتفاقية جنيف األولى 9/ اتفاقية جنيف الثانية 9/ اتفاقية جنيف الثالثة 9/ اتفاقية جنيف 
الرابعة 10/ البروتوكول اإلضافي األول 81)1(/ اتفاقية جنيف الثالثة، 126/ اتفاقية 

جنيف الرابعة، 143[

2.5.2 النزاع المسلح غير الدولي
1.2.5.2 اإلطار القانوني

يشمل اإلطار القانوني في حالة نزاع مسلح غير دولي ما يلي:
• قانون النزاعات المسلحة، بما في ذلك على وجه الخصوص،	

- المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع
- البروتوكول اإلضافي الثاني 

- المعاهدات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية
- المعاهدات التي تحظر استخدام أسلحة معينة أو تفرض قيوداً/ حدوداً على استخدامها

- القانون العرفي للنزاعات المسلحة
•  قانون حقوق اإلنسان	

      التحقق من وجود حاالت عدم التقيد
• أية التزامات إضافية متفق عليها في اتفاقيات خاصة.	
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2.2.5.2 اللجنة الدولية للصليب األحمر: حق المبادرة
في حالة نشوب نزاع مسلح غير دولي، فإن للجنة الدولية للصليب األحمر الحق، الذي 

يعترف به قانون النزاعات المسلحة، في أن تعرض خدماتها.

على  خدماتها  تعرض  أن  الخصوص  وجه  على  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  يجوز 
أطراف النزاع المسلح بهدف زيارة جميع األشخاص المحرومين من حريتهم ألسباب 
تتعلق بالنزاع، من أجل التحقق من ظروف االحتجاز وإعادة االتصال بين األشخاص 

وأسرهم.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3[

6.2 اإلطار القانوني لعمليات إنفاذ القانون
يوضح هذا القسم اإلطار القانوني المطبق على القوات المسلحة العاملة في عملية إنفاذ 
هذه  في  المسلحة  القوات  تواجهها  التي  للقضايا  كاملة  مناقشة  القانون. ولالطالع على 

العمليات، يرجى الرجوع إلى الفصل الرابع عشر.

1.0.6.2 مقدمة
بينما تضطلع السلطات المدنية، مثل الشرطة، بالمسؤولية األساسية عن إنفاذ القانون )أي 
حفظ القانون المحلي والنظام الداخلي(، فإنه يمكن في بعض الحاالت استدعاء القوات 

المسلحة لمساعدة السلطات المدنية في التعامل مع مسؤوليات إنفاذ القانون.

2.0.6.2 اإلطار القانوني 
يشمل اإلطار القانوني في عمليات إنفاذ القانون ما يلي:

• قانون حقوق اإلنسان	
     التحقق من وجود حاالت عدم التقيد

• القانون المحلي للدولة.	

3.0.6.2 قانون حقوق اإلنسان
عندما تعمل القوات المسلحة في إحدى عمليات إنفاذ القانون، فإنه يجب عليها االمتثال 
لنفس االلتزامات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان بوصفها سلطات مدنية إلنفاذ القانون. 
ويمكن الرجوع إلى القسم 4.2 والفصل الرابع عشر للمزيد من المناقشة لقانون حقوق 

اإلنسان.

]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،1، التعليق[

4.0.6.2 القانون المحلي
المسلحة في  القوات  القانون والنظام على  الخاص بحفظ  للدولة  المحلي  القانون  ينطبق 
عمليات إنفاذ القانون. وفي حالة وجود قوات متعددة الجنسيات على أراضي دولة أخرى، 
فقد يصبح القانون المحلي للدولة التي أرسلت هذه القوات والقانون المحلي للدولة المضيفة 

نافذين )انظر الفصل الخامس عشر(.
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يجب أن يكون القانون المحلي الخاص بإنفاذ القانون متفقاً مع التزامات الدول المعنية 
بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، وكذلك مع القانون الدولي العرفي لحقوق اإلنسان.

وفي بعض حاالت العنف الداخلي، يجوز للدولة إعالن حالة الطوارئ بموجب قانونها 
ل بنداً مقيداً في أحد أحكام معاهدات  المحلي وأال تتقيد بمعاهدات حقوق اإلنسان أو أن تفعِّ

حقوق اإلنسان.

لمناقشة حاالت عدم التقيد والقيود، انظر القسم الفرعي 2.4.2.

5.0.6.2 إنفاذ القانون أثناء النزاعات المسلحة
التي  العسكرية  العمليات  جميع  فليست  مسلح،  نزاع  في  ما  دولة  انخرطت  وإن  حتى 
تجري على إقليم تلك الدولة خاضعة لقانون النزاعات المسلحة الذي ينظم سير العمليات 
لسير  الدولة  إدارة  من  جزءاً  تشكل  ال  التي  القانون،  إنفاذ  عمليات  وتخضع  العدائية. 
العمليات العدائية ضد طرف آخر في النزاع المسلح، لإلطار القانوني الواجب التطبيق 
على مسؤولي إنفاذ القانون المدنيين. ومع ذلك، يخضع أي احتجاز يتعلق بالنزاع المسلح 
لقانون النزاعات المسلحة ذي الصلة )باإلضافة إلى قانون حقوق اإلنسان(، حتى وإن تم 

ذلك االحتجاز في سياق عملية إنفاذ القانون.

على سبيل المثال، إذا تم استدعاء القوات المسلحة من أجل حفظ القانون والنظام أثناء 
مظاهرة ينظمها المدنيون في أراٍض محتلة، فإن القواعد القانونية التي تحكم اللجوء إلى 
استخدام القوة واألسلحة النارية تكون هي تلك القواعد القانونية الخاصة بموظفي إنفاذ 
القانون أثناء التجمعات والمظاهرات، أي قانون حقوق اإلنسان والقانون المحلي. وإذا 
ما تقرر احتجاز أحد المتظاهرين ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح، فستتحدد حقوق ذلك 

الشخص وفقاً لقانون النزاعات المسلحة )ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة(.

6.0.6.2 اللجنة الدولية للصليب األحمر: حق المبادرة
للصليب  الدولية  للجنة  يكون  المسلحة،  النزاعات  بخالف  األخرى  العنف  حاالت  في 

األحمر حق معترف به بالمبادرة.

وال يمكن أن ُيعد عرض اللجنة الدولية للصليب األحمر خدماتها في مثل هذه الحاالت 
تدخالً في الشؤون الداخلية للدولة المعنية.

األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  األساسي  النظام  في  المبادرة  في  الحق  هذا  ورد  وقد 
والهالل األحمر.

]النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 5[
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7.2 النهج المتبع في تقديم قواعد قانون النزاعات المسلحة
والنزاعات  الدولية  المسلحة  للنزاعات  منفصلة  قانونية  أطر  هناك  أن  من  الرغم  على 
المسلحة غير الدولية، ففي واقع األمر، يتشابه السلوك والتصرف األساسيان المطلوبان 
جميع  في  نفسه  األمر  هما  يكونان  ربما  بل  معينة،  ظروف  في  المسلحة  القوات  من 
النزاعات المسلحة. على سبيل المثال، بغض النظر عن نوع النزاع المسلح، فإنه يجب 

جمع الجرحى والمرضى وتقديم الرعاية الالزمة لهم.

وفي السنوات األخيرة، تقاربت مجموعات القانون التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية 
والنزاعات المسلحة غير الدولية على نحو متزايد. وقد قرر نظام روما األساسي للمحكمة 
لم  التي  الدولية  الجرائم  بعض  أن  الدولية  للمحاكم  القضائية  والسوابق  الدولية  الجنائية 
يكن ُيعترف بها من قبل على هذا النحو إال إذا ارتكبت في النزاعات المسلحة الدولية 
تنطبق أيضاً على النزاعات المسلحة غير الدولية. عالوة على ذلك، يتضمن العديد من 
المعاهدات اليوم قواعد واجبة التطبيق على الحالتين، وتحكم غالبية القواعد العرفية كال 

النوعين من النزاع على حد سواء.

األساسية  والمبادئ  القواعد  أوالً  الدليل  هذا  يحدد  صلة،  ذي  قسم  أو  فصل  كل  وفي 
التي تطبق في جميع النزاعات المسلحة. وإذا كان هناك اختالفات بين قانون النزاعات 
المسلحة الدولية وقانون النزاعات المسلحة غير الدولية، فإن النص يتضمن إشارة إلى 

هذا األمر. 

عالوة على ذلك، فإنه اعتماداً على هيكل الفصل أو القسم المعين، يحدد الدليل القواعد 
الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية فقط أو في النزاعات المسلحة الدولية 
فقط. وفي كثير من الحاالت، تنطبق قاعدة أو مبدأ أساسي في جميع النزاعات المسلحة، 
غير أن هناك مجموعة مفصلة ومحددة من القواعد في قانون النزاعات المسلحة الدولية 
لتنفيذ هذا المبدأ. على سبيل المثال، ُيحظر في جميع النزاعات المسلحة مهاجمة وسائط 
الطبية ال  بالطائرات  الخاصة  للغاية  والمفصلة  المحددة  األحكام  أن  الطبي، غير  النقل 
يرد النص عليها إال في قانون النزاعات المسلحة الدولية. ومن ثم، حيث ال توجد قواعد 
قد  القائد  فإن  معين،  موضوع  حول  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  قانون  في  محددة 
في  والنظر  الدولية  المسلحة  النزاعات  في  التطبيق  الواجبة  القواعد  قراءة  في  يرغب 
التزامات  مع  التطبيق  هذا  يتعارض  أال  شريطة   - القياس  طريق  عن  تطبيقها  إمكانية 

قانونية أخرى مثل قانون حقوق اإلنسان أو القانون المحلي.

غيره  دون  الدولية  المسلحة  النزاعات  قانون  يحكم  حيثما  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة 
موضوعات معينة، مثل االحتالل أو معاملة أسرى الحرب، فإنه يشار إلى ذلك بوضوح.
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3  تعاريف
هذا الفصل عبارة عن مسرد مرتب أبجدياً للمصطلحات المحددة المستخدمة في مواضع 

أخرى من هذا الدليل.

يحكم  الذي  المسلحة  النزاعات  قانون  من  مستمدة  أدناه  الواردة  التعاريف  من  والعديد 
النزاعات  يحكم  الذي  القانون  من  تفصيالً  أكثر  هو  والذي  الدولية،  المسلحة  النزاعات 
المسلحة غير الدولية. على الرغم من هذا، يمكن في الجزء األكبر أن ُتستخدم التعاريف 
المستمدة من قانون النزاعات المسلحة الدولية بالقياس في النزاعات المسلحة غير الدولية.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.

A
Archipelagic States الدول األرخبيلية

تعني »الدولة األرخبيلية« الدولة التي تتكون كلياً من أرخبيل واحد أو أكثر وقد تضم 
جزراً أخرى.

ويعني »األرخبيل« مجموعة من الجزر، بما في ذلك أجزاء من جزر، والمياه الواصلة 
بينها والمعالم الطبيعية األخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقاً إلى حد تشكل معه هذه 
الجزر والمياه والمعالم الطبيعية األخرى كياناً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً قائماً بذاته، أو 
التي اعتبرت كذلك تاريخياً. لالطالع على القواعد المحددة بشأن تعريف المياه اإلقليمية 

للدول األرخبيلية، يمكن الرجوع إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 48-46[

 Armed Forces القوات المسلحة
والمجموعات  المسلحة  القوات  كافة  من  النزاع  لطرف  المسلحة«  »القوات  تتكون 
والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف.

ويخضع أفراد هذه القوات المسلحة لدولة ما للقانون المحلي.

ويمكن أن تنضم قوات شبه عسكرية وهيئات إنفاذ القانون إلى القوات المسلحة.

حول  دراسة   /43 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /1 الالئحة،  الرابعة،  الهاي  ]اتفاقية 
المشاركة  لمفهوم  تفسيري  دليل   /4 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 
المباشرة في العمليات العدائية، ص. 22-25، و30-31[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[
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في هذا الدليل، ُيشار إلى القوات المسلحة أو الجناح المسلح لطرف غير حكومي في نزاع 
مسلح غير دولي على أنها جماعة مسلحة منظمة.

Armistice اتفاقية الهدنة
»اتفاقية الهدنة« هي اتفاق يعلق العمليات العسكرية بين األطراف المتحاربة.

يمكن أن تكون الهدنة محلية )أي تعلق العمليات في منطقة واحدة فقط( أو شاملة )أي تعلق 
جميع العمليات(. وإذا كانت اتفاقية الهدنة غير محددة المدة، فإن األطراف المتحاربة قد 

تستأنف العمليات في أي وقت، وذلك بموجب تحذير مسبق وفقاً لشروط اتفاقية الهدنة.

وفي حالة االنتهاك الجسيم التفاقية الهدنة من قبل أحد األطراف، يكون للطرف اآلخر 
الحق في اعتبارها منتهية بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 36 و37 و38 و39[

Arrest التوقيف
من  بإجراء  أو  لجريمة  ارتكابه  بدعوى  شخص  اعتقال  »التوقيف«  مصطلح  يعني 

سلطة ما.

ويستخدم هذا المصطلح في عمليات إنفاذ القانون.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، المصطلحات المستخدمة[

Assemblies and demonstrations التجمعات والمظاهرات
»التجمعات والمظاهرات« هما المصطلحان المستخدمان في هذا الدليل لوصف ظاهرة 

خروج الناس إلى الشوارع للتعبير عن رأيهم علناً.

يستخدم هذا التعريف في عمليات إنفاذ القانون.

]اللجنة الدولية للصليب األحمر، العنف واستخدام القوة، 15[ 

Attack الهجوم
يعني مصطلح »الهجوم« أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم. وتطبق القواعد 
المتعلقة بالهجمات في العمليات الهجومية والدفاعية على حد سواء )انظر الفصول 4 

و5 و6(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 49[
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 B
 Belligerent party الطرف المحارب

»الطرف المحارب« هو طرف في أي نزاع مسلح دولي.

Biological weapons األسلحة البيولوجية
يحظر استخدام األسلحة البيولوجية.

وتشمل األسلحة البيولوجية:
• العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية األخرى، أو التكسينات؛ و	
• األسلحة أو المعدات أو وسائل اإليصال الموجهة الستعمال تلك العوامل أو التكسينات 	

في األغراض العدائية أو المنازعات المسلحة.

اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /1 البيولوجية،  األسلحة  استخدام  ]اتفاقية حظر 
العرفي، المجلد األول، 73/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

 C
Capitulation االستسالم

»االستسالم« هو اتفاق عسكري يبرم بين قادة اثنين من القوات المسلحة المتحاربة يحدد 
شروط استسالم بلدة أو مكان أو وحدة معينة أو قوة مسلحة بأكملها.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 35[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

Central Tracing Agency الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
قد يؤدي العنف المسلح والكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع اإلنسان إلى تشريد 
السكان وتشتيت األسر على نطاق واسع. وكقاعدة عامة، تعمل اللجنة الدولية للصليب 
الروابط  استعادة  أجل  من  خدمات  وتقدم  الوطنية  الجمعيات  مع  وثيق  بتعاون  األحمر 
لألطفال  خاصاً  اهتماماً  تولي  أنها  كما  األسرة.  أفراد  ذلك جمع شمل  في  بما  العائلية، 
المنفصلين عن ذويهم واألطفال المسرحين من القوات المقاتلة وتعطيهم األولوية، إذ قد 

يواجهون مشكالت محددة بشأن الحماية.

وتقدم شبكة الروابط العائلية - التي تضم »الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين« التابعة 
للجنة الدولية للصليب األحمر، ووفود اللجنة الدولية للصليب األحمر ووكاالت البحث عن 
المفقودين التابعة للجمعيات الوطنية - خدمات البحث عن المفقودين لمن لديهم احتياجات 
في هذا المجال. وهي تتيح لألشخاص التواصل مع بعضهم البعض وتسعى جاهدة لجمع 
البشرية  الرفات  واستعادة  المفقودين  أقاربهم  أماكن  وتحديد  المشتتة،  األسر  أفراد  شمل 
وتحديد هويتها. وتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر انطالقاً من صالحياتها الميدانية 
للصليب األحمر والهالل األحمر على  الدولية  الحركة  القيادي داخل  المباشرة ودورها 
حد سواء من أجل استعادة الروابط العائلية. وعلى هذا النحو، فإنها تعمل كمستشار فني 
للحركة في هذا المجال، ومنسقاً لالستجابة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك في حاالت 
الكوارث الطبيعية التي تقع خارج مناطق النزاع أو المناطق المعرضة لنشوب العنف فيها.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 123/ اتفاقية جنيف الرابعة، 140/ البروتوكول اإلضافي األول، 33[
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Chemical weapons األسلحة الكيماوية
يعني مصطلح »السالح الكيماوي« ما يلي، مجتمعاً أو منفرداً:

• غير 	 ألغراض  منها  المعدة  المواد  عدا  فيما  وسالئفها،  السامة  الكيميائية  المواد 
محظورة بموجب قانون النزاعات المسلحة، ما دامت األنواع والكميات متفقة مع هذه 

األغراض، حيث:
خالل -  من  يمكن  كيميائية  مادة  أي  السامة«  الكيميائية  »المادة  بمصطلح  يقصد 

مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً 
دائمة لإلنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا 
القبيل، بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت 

ُتنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
يقصد بمصطلح »السليفة« أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج - 

مادة كيميائية سامة.
• عن 	 األضرار  من  غيرها  أو  الوفاة  إلحداث  خصيصاً  المصممة  والنبائط  الذخائر 

طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد 
الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية األولى؛ أو

• الذخائر 	 هذه  مثل  باستخدام  مباشرة  يتعلق  الستعمال  خصيصاً  مصممة  معدات  أية 
والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية الثانية.

]اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 1 و2[

Civil defence الدفاع المدني
السكان  إلى حماية  إنسانية محددة والرامية  أداء مهام  المدني«  يعني مصطلح »الدفاع 
المدنيين ضد أخطار النزاعات المسلحة أو الكوارث ومساعدتهم على التعافي من آثارها 

الفورية، وكذلك تأمين الظروف الالزمة لبقائهم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[

Civil defence organization أجهزة الدفاع المدني
المدني« أية منشآت أو وحدات تنظمها أو ترخص لها  الدفاع  يعني مصطلح »أجهزة 
السلطات المختصة ألحد أطراف النزاع والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام اإلنسانية التي 

يتوالها »الدفاع المدني«.  

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[

Civil defence personnel أفراد أجهزة الدفاع المدني
يعني مصطلح »أفراد أجهزة الدفاع المدني« األشخاص المخصصين لتأدية مهام مدنية، 

ومن ضمنهم األفراد الذين يقتصر تعيينهم على إدارة هذه األجهزة. 

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[
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 Civil defence task )مهمة الدفاع المدني )النزاعات المسلحة الدولية
فيما يلي »مهام الدفاع المدني« المحددة على النحو الوارد في قانون النزاعات المسلحة:

• اإلنذار؛	
• اإلجالء؛	
• تهيئة المخابئ؛	
• تهيئة إجراءات التعتيم؛	
• اإلنقاذ؛	
• الخدمات الطبية ومن ضمنها اإلسعافات األولية والعون في المجال الديني؛	
• مكافحة الحرائق؛	
• تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعالمات؛	
• مكافحة األوبئة والتدابير الوقائية المماثلة؛	
• توفير المأوى والمؤن في حاالت الطوارئ؛ 	
• المساعدة في حاالت الطوارئ إلعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة؛	
• اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال غنى عنها؛	
• مواراة الموتى في حاالت الطوارئ؛	
• المساعدة في الحفاظ على األعيان الالزمة للبقاء على قيد الحياة؛ و	
• أوجه النشاط المكملة الالزمة لالضطالع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها 	

التخطيط والتنظيم على سبيل المثال ال الحصر.

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[

Civil defence material لوازم الدفاع المدني
يعني مصطلح »لوازم أجهزة الدفاع المدني« المعدات واإلمدادات ووسائل النقل التي 

تستخدمها أجهزة الدفاع المدني ألداء مهامها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[

Civilian المدني
القوات  إلى  ينتمي  ال  دولي،  مسلح  نزاع  في  شخص،  أي  »المدني«  مصطلح  يعني 

المسلحة وال يشارك في »هبة جماعية«. 

أم غير مدني، فإن ذلك الشخص ُيعد  وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً 
مدنياً.  

اإلضافي  البروتوكول   /4 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /2 الالئحة،  الرابعة،  ]اتفاقية الهاي 
دليل   /5 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /50 األول، 
تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 16[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية[

يعني مصطلح »المدني«، في نزاع مسلح غير دولي، جميع األشخاص من غير األعضاء 
في القوات المسلحة التابعة للدول أو في جماعات مسلحة منظمة.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 5/ دليل تفسيري لمفهوم 
المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 16[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[
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التعاريف الواردة هنا لمصطلح »المدني« هي لالستخدام فقط فيما يتعلق بمن قد يكون 
مستهدفاً أو من قد ال يكون مستهدفاً أثناء سير العمليات العدائية. وليس المقصود منها أن 
تكون بمثابة أساس لتفسير قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تنظم وضع األشخاص 
وحقوقهم   - حريتهم  من  المحرومين  األشخاص  مثل   - العدائية  العمليات  سير  خارج 

وتوفير الحماية لهم.

Civilian objects األعيان المدنية
»األعيان المدنية« هي كافة األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.

ال يتم استهداف األعيان المدنية بالهجوم ما لم تستخدم بطريقة تجعل منها أهدافاً عسكرية.

وإذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة ألغراض مدنية )مثل مكان العبادة 
أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة( هدفاً عسكرياً، فإنها يجب أن ُتعد عيناً مدنية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 52/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 
تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  اتفاقية حظر   /2 المعدلة،  بصيغته  الثاني  البروتوكول 
المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /1 الثالث،  البروتوكول  معينة، 

األول، 9 و10[

Civilian population السكان المدنيون
يندرج في مصطلح »السكان المدنيين« كافة األشخاص المدنيين.

ال يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف 
المدنيين )النزاعات المسلحة الدولية(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 50/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 5[

Continuous combat function االستمرار في وظيفة قتالية
منظمة.  مسلحة  جماعة  في  العضوية  قتالية«  وظيفة  في  »االستمرار  مصطلح  يحدد 
وعلى عكس القوات المسلحة التابعة للدول، فنادراً ما تصبح العضوية في جماعة مسلحة 
منظمة رسمية عبر تصرف يعبر عن االندماج في الجماعة سوى خالل تولي وظيفة 
معينة داخلها. ومن ثم، ُيعد العضو في جماعة مسلحة شخصاً يستمر في وظيفة قتالية 

بالنيابة عن تلك الجماعة.

ويتطلب االستمرار في وظيفة قتالية اندماجاً ثابتاً في الجماعة المسلحة المنظمة، وتشمل 
وظائف قتالية مباشرة وإعداد أو تنفيذ أو قيادة أعمال أو عمليات ترقى إلى المشاركة 

المباشرة في العمليات العدائية.

من  وتجهيزه  وتدريبه  تجنيده  يتم  الذي  الشخص  ُيعتبر  أن  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
جانب تلك الجماعة من أجل أن يشارك باسمها وبصورة مستمرة ومباشرة في العمليات 

العدائية، بأنه يستمر في أداء وظيفة قتالية حتى قبل أن يقوم بأول عمل عدائي.
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ويمكن تمييز استمرار أحد األشخاص في أداء الوظيفة القتالية بصورة علنية عبر لباس 
موحد أو عالمات مميزة أو أسلحة معينة، ولكن األمر ليس هكذا بالضرورة. وقد يتم 
أيضاً تحديده بناًء على تصرف حاسم مثالً حين يشارك الشخص مشاركة مباشرة )وليست 

متفرقة، أو مؤقتة أو غير منظمة( في العمليات العدائية. 

وال يظل عضو الجماعة المسلحة المنظمة مدنياً )ألغراض االستهداف(، ويفقد الحماية 
التي تقدم له من الهجوم المباشر، على مدى وقت عضويته في تلك الجماعة )أي طالما 

كان يقوم باالستمرار في وظيفة قتالية(.

العدائية ص. 31-36، و70- العمليات  المباشرة في  المشاركة  ]دليل تفسيري لمفهوم 
73[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[

Combatant مقاتل
في  المباشرة  المشاركة  حق  لهم  الذين  األشخاص  أولئك  إلى  »مقاتل«  يشير مصطلح 

العمليات العدائية بين الدول.

ُيعد األشخاص الوارد ذكرهم أدناه مقاتلين في نزاع مسلح دولي:
• أفراد القوات المسلحة، عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية؛	
• أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، 	

الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات 
أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛- 
أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد؛- 
أن تحمل األسلحة جهراً؛ و- 
أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها؛- 
• أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال يعترف بها 	

الطرف اآلخر في النزاع؛ و
• المشاركون في هبَّة جماعية.	

يلتزم المقاتلون بأن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في 
عملية عسكرية تجهز للهجوم.

والمقاتل الذي ال يميز نفسه أثناء مشاركته في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز لهجوم 
يفقد وضع المقاتل في حالة وقوعه في قبضة العدو، مما يعني أنه ال يتمتع بوضع أسير 

الحرب، ويمكن أن ُيحاكم الرتكابه عمالً من أعمال الحرب.

الحرب  ألسرى  المقدمة  الحماية  النواحي  كافة  من  تماثل  حماية  يمنح  فإنه  ذلك،  ومع 
بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 4/ البروتوكول اإلضافي األول، 44/ دراسة حول القانون الدولي 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 106[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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وتجدر اإلشارة إلى أنه في النزاعات المسلحة الدولية التي يحكمها البروتوكول اإلضافي 
األول، يميز المقاتل المسلح نفسه على النحو المرغوب إذا كان يحمل سالحه علناً في 

مثل هذه المواقف:
• أثناء أي اشتباك عسكري؛ و	
• انشغاله  	 أثناء  البصر  مدى  على  للخصم  مرئياً  خالله  يبقى  الذي  الوقت  ذلك  طوال 

بعملية االنتشار العسكري استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه.

]البروتوكول اإلضافي األول، 44[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

المقاتل الذي يقع في قبضة طرف معاٍد في النزاع هو أسير حرب.

اإلضافي  البروتوكول   /4 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /3 الالئحة،  الرابعة،  الهاي  ]اتفاقية 
األول، 44/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 3[ ]النزاعات 

الدولية[ المسلحة 

Commander القائد
يعني مصطلح »القائد« العسكريين من الرتب األعلى، سواًء معينين رسمياً أو يقومون 
بأعمال القادة، الذين يكونون مسؤولين عن سلوك مرؤوسيهم. ويشمل المصطلح  فعلياً 
إلى ضباط  المستوى االستراتيجي نزوالً  القادة على  بأكملها، من كبار  القادة  مجموعة 

الصف الذين يوجد تحت قيادتهم عدد قليل من المرؤوسين.

األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  و87/   86 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
البروتوكول اإلضافي األول، 87[

Concentration of civilians تجمع مدنيين
يقصد بمصطلح »تجمع مدنيين« أي تجمع مدنيين، دائماً كان أو مؤقتاً، كما في األجزاء 
أرتال  أو  مخيمات  في  كما  أو  المأهولة،  القرى  أو  البلدات  في  أو  المدن  من  المأهولة 

الالجئين أو المهجرين، أو جماعات البدو الرحل. 

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 1[

Cutural property الممتلكات الثقافية
يعني مصطلح »الممتلكات الثقافية« الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى 

لتراث الشعوب الثقافي مثل:
• المباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، واألماكن األثرية، ومجموعات المباني 	

والكتب  والمخطوطات  الفنية  والتحف  فنية،  أو  تاريخية  قيمة  بتجمعها  تكتسب  التي 
واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واألثرية، وكذلك المجموعات العلمية 

ومجموعات الكتب المهمة أو المحفوظات؛
• المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة 	

كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح؛ و

• المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية غير المنقولة.	

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 1[
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 Cultural property under الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة
 enhanced protection

الثقافية  الممتلكات  المعززة«  بالحماية  المشمولة  الثقافية  »الممتلكات  مصطلح  يعني 
الُمدرجة في قائمة البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة 

نزاع مسلح الخاصة بالممتلكات الثقافية التي تستفيد من الحماية المعززة.

يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط 
التالية:

• أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من األهمية بالنسبة إلى البشرية؛	
• لها 	 تعترف  الوطني  الصعيد  على  مناسبة  وإدارية  قانونية  بتدابير  محمية  تكون  أن 

بقيمتها الثقافية والتاريخية االستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية؛ و
• أن ال تستخدم ألغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف 	

الذي يتولى أمر مراقبتها إعالناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

تكون قائمة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة مسؤولية لجنة حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة نزاع مسلح.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 10 و11 و24 و27[

 Cultural property under الخاصة  الحماية  تحت  الثقافية  الممتلكات 
special protection

مثل  كبيرة،  قيمة  ذا  شيئاً  الخاصة«  الحماية  تحت  الثقافية  »الممتلكات  مصطلح  يعني 
المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية، أو مركزاً يحتوي مجموعة من الممتلكات 

الثقافية غير المنقولة، أو الممتلكات الثقافية األخرى ذات األهمية الكبرى.

وهذه الممتلكات يجب:
• أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي هدف عسكري مهم؛ و	
• أال تستعمل ألغراض حربية.	

 
يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية المنقولة تحت نظام الحماية الخاصة، مهما كان 

موقعه، إذا تم بناؤه بشكل ال يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.

يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية بجوار هدف عسكري مهم، وضعه تحت 
نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف الذي يطلب تلك الحماية بعدم استعمال الهدف 

المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح.

الثقافية  للممتلكات  الدولي  بقيدها في »السجل  الثقافية  للممتلكات  الخاصة  الحماية  تمنح 
الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة«. 
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ويكون السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة تحت 
سلطة المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.

الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية   /8 الثقافية،  الممتلكات  ]اتفاقية الهاي لحماية 
الالئحة، 12[

Cultural property per-C الثقافية الممتلكات  عن  المسؤولون   
sonnel

يعني مصطلح »الموظفون المسؤولون عن الممتلكات الثقافية« الموظفين العاملين في 
مجال حماية الممتلكات الثقافية.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 15[

D
Demilitarized zone منطقة منزوعة السالح

»المنطقة منزوعة السالح« هي منطقة اُتفق عليها بين أطراف نزاع مسلح، والتي ال 
يمكن احتاللها أو استخدامها ألغراض عسكرية من جانب أي طرف في النزاع. ويمكن 
إنشاء مناطق منزوعة السالح عن طريق اتفاق شفهي أو كتابي في زمن السلم أو أثناء 

نزاع مسلح.

يكون محل هذا االتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية:  
• أن يتم إجالء جميع المقاتلين وكذلك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة 	

عنها؛
• أال تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً؛	
• أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان؛ و	
• أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.  	

ويجب أن يحدد االتفاق ويصف بدقة حدود المنطقة منزوعة السالح، وإذا أمكن تحديد 
طرق اإلشراف.

   
البروتوكول   /36 األول، ص.  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  ]دراسة حول 

اإلضافي األول، 60[

Derogation عدم التقيد
»عدم التقيد« هو تعليق مؤقت اللتزام بموجب القانون الدولي، الذي يحدث تحت ظروف 
معينة. وعلى وجه الخصوص، في وقت حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة 
والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدولة أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، 
تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات 
األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره 

الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
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وليست جميع االلتزامات بموجب القانون الدولي يمكن عدم التقيد بها. وتوجد نواة صلبة 
لاللتزامات، ُتعرف باسم القواعد اآلمرة، ال ُيسمح بأي عدم تقيد بها. وبالنسبة لاللتزامات 
األخرى، ال يكون عدم التقيد سارياً إال للحد - وللوقت - الذي تستوفى به الشروط السابق 

ذكرها. 

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 4/ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 53[

 Direct participation in المشاركة المباشرة في العمليات العدائية
hostilities

في قانون النزاعات المسلحة، يشير مفهوم »المشاركة المباشرة في العمليات العدائية« 
الناجمة  الحماية من األخطار  به من  يقومون  الذين  المدنيين  الذي يحرم  التصرف  إلى 
عن العمليات العسكرية. وُيذكر بصورة خاصة أنه يجوز، خالل فترة مشاركة المدنيين 

المباشرة في العمليات العدائية، مهاجمتهم بصورة مباشرة كما لو كانوا مقاتلين.

دراسة  وتتضمن  المباشرة.  بالمشاركة  المقصود  المسلحة  النزاعات  قانون  يحدد  وال 
المشاركة  لمفهوم  تفسيري  األحمر تحت عنوان »دليل  للصليب  الدولية  اللجنة  نشرتها 
المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي اإلنساني« توصيات لتفسير قانون 
إلى  لها  المرافقة  والتعليقات  التوصيات  تسعى  وال  الشأن.  هذا  في  المسلحة  النزاعات 
تغيير القواعد الملزمة في قانون المعاهدات أو القانون العرفي للنزاعات المسلحة، بل 
تعكس موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر الرسمي بشأن كيفية تفسير قانون النزاعات 

المسلحة القائم في ضوء الظروف السائدة في النزاعات المسلحة المعاصرة.

وتتكون المشاركة المباشرة في العمليات العدائية من أعمال محددة يقوم بها األفراد كجزء 
من سير العمليات العدائية بين األطراف في نزاع مسلح.

ويجب، من أجل تصنيف عمل محدد بأنه يشكل مشاركة مباشرة في العمليات العدائية أن 
يستوفي مجموع المعايير التالية:

• القدرة 	 في  أو  العسكرية  العمليات  في  يؤثر سلباً  أن  العمل  يكون من شأن  أن  يجب 
العسكرية ألحد أطراف النزاع أو على نحو آخر، أن يحدث الموت أو اإلصابة أو 
التدمير لألشخاص المحميين أو األعيان المحمية من الهجمات المباشرة )الوصول إلى 

حد حصول الضرر(؛
•  يجب أن تكون هناك عالقة سببية مباشرة بين العمل والضرر المحتمل أن ينتج عن 	

هذا العمل أو عن عملية عسكرية منسقة، يشكل هذا العمل جزءاً ال يتجزأ منها )العالقة 
السببية المباشرة(؛ و

• لحصول 	 المطلوب  بالحد  مباشرة  للتسبب  خصيصاً  العمل مصمماً  يكون  أن  يجب   
بالعمل  )االرتباط  اآلخر  الطرف  حساب  وعلى  النزاع  في  لطرف  دعماً  الضرر 

الحربي(.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 9 و12، 17-16[
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العمليات  في  المباشرة  المشاركة  أعمال  من  محدد  عمل  لتنفيذ  التحضيرية  اإلجراءات 
العدائية وكذلك االنتشار نحو مكان تنفيذه والعودة من هذا المكان تشكل جزءاً ال يتجزأ 

من هذا العمل.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 17[

في النزاع المسلح غير الدولي، فإن الشخص المدني الذين ينطوي استمراره في وظيفته 
القتالية على التحضير لعمليات ترقى إلى مستوى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية 
بالنيابة عن جماعة مسلحة منظمة أو تنفيذها أو تولي قيادتها ُيعد عضواً في تلك الجماعة 
)»االستمرار في وظيفة قتالية«(، ويفقد الحماية من األخطار جراء العمليات العسكرية 

على مدى وقت عضويته في تلك الجماعة.

Distinction, principle of مبدأ التمييز
بين األشخاص  التمييز في جميع األوقات  النزاع  التمييز« على أطراف  يوجب »مبدأ 
المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، من أجل ضمان احترام 
المدنية وحمايتها، ومن ثم توجيه عملياتها ضد األهداف  المدنيين واألعيان  األشخاص 
العسكرية فقط. ويتمتع األشخاص المدنيون بالحماية من الهجمات المباشرة ما لم يقوموا 

بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور.

دراسة   /13 اإلضافي،  الثاني  البروتوكول  و51/   48 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 10-1[

 Distinctive emblem of cultural الشعار المميز للممتلكات الثقافية
property

يتكون »الشعار المميز للممتلكات الثقافية« من درع من اللونين األزرق واألبيض.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 16[

Distinctive sign of civil defence العالمة المميزة للدفاع المدني
تتكون »العالمة المميزة للدفاع المدني« من مثلث أزرق متساوي األضالع على أرضية 

برتقالية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 66/ البروتوكول اإلضافي األول، الملحق األول، الفصل 
الخامس[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

Distinctive sign of medical service العالمة المميزة للخدمات الطبية
تتكون »العالمة المميزة للخدمات الطبية« من صليب أحمر على خلفية بيضاء، أو هالل 
أحمر على خلفية بيضاء، أو كريستالة حمراء على خلفية بيضاء. ويشار إلى العالمة 

المميزة للخدمات الطبية أيضاً باسم »الشارة«.

]اتفاقية جنيف األولى، 38/ اتفاقية جنيف الثانية، 41/ البروتوكول الثالث اإلضافي، 2[
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العالمة الخاصة الدولية المميزة لألشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى 
Distinctive sign of works and installations con-   

taining dangerous forces
على  المحتوية  والمنشآت  الهندسية  لألشغال  المميزة  الدولية  الخاصة  »العالمة  تتكون 
قوى خطرة« من مجموعة من ثالث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية األقطار 

وموضوعة على المحور ذاته.

]البروتوكول اإلضافي األول، 56، الملحق األول، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

 Distinctive signals of medical الطبية  للخدمات  المميزة  اإلشارات 
service

»اإلشارات المميزة للخدمات الطبية« هي على النحو التالي، والتي تكون محددة لهوية 
الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي دون غيرها:

• اإلشارة الضوئية )ضوء أزرق متقطع(؛	
• اإلشارات الالسلكية؛ أو	
• نظم أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 18، الملحق األول، الفصل الثالث[

E
 Expanding bullet الطلقة النارية التي تتمدد

»الطلقة النارية التي تتمدد« هي طلقة تتمدد وتتفلطح بسهولة في جسم اإلنسان.

]إعالن الهاي/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 77[

Exploding bullet الطلقة النارية التي تتفجر
االصطدام  عند  تنفجر  بالمتفجرات،  مملوءة  قذيفة،  هي  تتفجر«  التي  النارية  »الطلقة 

بأهداف لينة  أو صلبة.

]إعالن سان بترسبورغ/   دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 78[

Explosive ordnance الذخائر المتفجرة
يعني مصطلح »الذخائر المتفجرة« العتاد التقليدي الذي يحتوي على متفجرات، باستثناء 
االتفاقية  لهذه  الثاني  البروتوكول  في  المعرفة  النبائط  من  وغيرها  واألشراك  األلغام 

بصيغته المعدلة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الخامس، 2)1([

Explosive remnant of war المتفجرات من مخلفات الحرب
تعني »المتفجرات من مخلفات الحرب« ما يلي:

• الذخائر غير المنفجرة، أي الذخائر المتفجرة التي تكون جاهزة لالنفجار أو مزودة 	
بصمام أو مسلحة أو معدة على نحو آخر لالستخدام ثم استخدمت فعالً في نزاع مسلح، 

والتي كان ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر؛ و
• النزاع 	 أثناء  في  تستخدم  لم  التي  المتفجرة  الذخائر  أي  المتروكة،  المتفجرة  الذخائر 

ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف  المسلح، وتركها أو 
جاهزة  المتروكة  أو  المتفجرة  الذخائر  تكون  أن  يشترط  ألقاها. وال  أو  تركها  الذي 

لالنفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة على نحو آخر لالستخدام.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الخامس، 2[
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G
Graves Registration Service إدارة تسجيل المقابر

عند بدء العمليات العدائية، يجب على أطراف النزاع إنشاء إدارة مسؤولة عن تسجيل 
المقابر. وتكون مهمتها األساسية هي عمل الترتيبات الالزمة الستخراج الجثث وعمليات 

التعرف على الجثث ونقلها إلى وطنها.

 /120 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /20 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /17 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
البروتوكول اإلضافي األول، 34[

H
High seas أعالي البحار

»أعالي البحار« هي جميع أجزاء البحر التي ال تشملها المنطقة االقتصادية الخالصة أو 
البحر اإلقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو ال تشملها المياه األرخبيلية لدولة أرخبيلية.

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 86[

Hors de combat العاجز عن القتال
ُيعد الشخص »عاجزاً عن القتال« إذا:

• وقع في قبضة الخصم؛	
• أفصح بوضوح عن نيته في االستسالم؛ أو	
• فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر 	

على الدفاع عن نفسه،

شريطة أن يحجم في أي من هذه الحاالت عن أي عمل عدائي وأال يحاول الفرار.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ البروتوكول اإلضافي األول، 41/ دراسة حول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 47[

وهناك قاعدة أساسية في قانون النزاعات المسلحة هي أنه ال يجوز مهاجمة األشخاص 
العاجزين عن القتال ويجب معاملتهم معاملة إنسانية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ اتفاقية جنيف األولى، 3 و12/ اتفاقية جنيف الثانية، 
البروتوكول  3 و16/  الرابعة،  اتفاقية جنيف  3 و13/  الثالثة،  اتفاقية جنيف  3 و12/ 
4 و7/ دراسة حول  الثاني اإلضافي،  البروتوكول  10 و41 و42/  األول،  اإلضافي 

القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 47[

Hospital ship السفينة المستشفى
تعني »السفينة المستشفى« سفينة أنشأتها الدول أو جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو 

إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم.

]اتفاقية جنيف الثانية، 22 و24 و25 و26[

Hospital zone and locality منطقة وموقع االستشفاء
»منطقة وموقع االستشفاء« هي منطقة منظمة لتوفير الحماية من آثار العمليات العدائية 

لكل من:
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• الجرحى والمرضى؛	
• أفراد الخدمات الطبية؛ و	
• األفراد المكلفين بتنظيم هذه المناطق والمواقع وإدارتها.	

ويمكن إنشاء مناطق ومواقع استشفاء في وقت السلم أو أثناء العمليات العدائية. ويجوز 
لالعتراف  بينها  فيما  اتفاقات  وخالله،  نزاع  نشوب  عند  تعقد،  أن  المعنية  لألطراف 

المتبادل بمناطق ومواقع االستشفاء التي تكون قد أنشأتها.

وقد أُلحق مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء باتفاقية جنيف األولى.

]اتفاقية جنيف األولى، 23، الملحق األول )مشروع اتفاق([

Hospital and safety zone and وموقع استشفاء وأمان 
locality

تماثل »منطقة وموقع االستشفاء واألمان« منطقة وموقع االستشفاء، عدا أنها، باإلضافة 
إلى المرضى والجرحى، فإنها قد توفر المأوى للفئات التالية:

• المسنون؛	
• األطفال دون الخامسة عشرة من العمر؛ و	
• الحوامل وأمهات األطفال دون السابعة.	

ويمكن إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان في وقت السلم أو أثناء العمليات العدائية. 
ويجوز لألطراف المعنية أن تعقد، عند نشوب نزاع وخالله، اتفاقات فيما بينها لالعتراف 

المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.

وقد أُلحق مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع استشفاء وأمان باتفاقية جنيف الرابعة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 14، الملحق األول )مشروع اتفاق([

Human shield درع بشري
لم يرد تعريف لمصطلح »درع بشري« في قانون النزاعات المسلحة. ومع ذلك، تقدم 
أحكام قانون النزاعات المسلحة التعريف التالي الستخدام الدروع البشرية وهو »التجميع 
المتعمد لألهداف العسكرية والمدنيين أو األشخاص العاجزين عن القتال مع نية محددة 

هي محاولة منع استهداف تلك األهداف العسكرية«.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 97[
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I
Incendiary weapons األسلحة المحرقة

يعني مصطلح »سالح محرق« أي سالح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام 
األول إلشعال النار في األشياء أو لتسبيب حروق لألشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو 

مزيج من اللهب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق على الهدف.

يمكن أن تكون األسلحة المحرقة، مثالً، على شكل قاذفات لهب، وألغام موجهة لمقذوفات 
حاويات  من  ذلك  وغير  وقنابل،  وألغام،  يدوية،  وقنابل  وصواريخ،  وقذائف،  أخرى، 

المواد المحرقة )مثل النابالم والفسفور(.

ال تشمل األسلحة المحرقة:
• الذخائر التي يمكن أن تكون لها، عرضاً، آثار محرقة، مثل المضيئات أو القاذفات أو 	

ناشرات الدخان أو أجهزة اإلشارة؛ و
• الذخائر المصممة للجمع بين آثار االختراق والعصف أو التشظي وبين أثر محرق 	

المتفجرة  والقنابل  الشظوية،  والقذائف  للدروع،  المخترقة  المقذوفات  مثل  إضافي، 
فيها  المحرق  األثر  يكون  ال  التي  المزيجة  اآلثار  ذات  الذخائر  من  ذلك  شابه  وما 
أهداف عسكرية،  بل الستعماله ضد  لألشخاص،  لتسبيب حروق  خصيصاً  مصمماً 
المضادة  الصواريخ  )مثل  والمرافق  والمنشآت  والطائرات  المدرعة  المركبات  مثل 

للدبابات(.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 1[

Indiscriminate attacks الهجمات العشوائية
تحظر »الهجمات العشوائية«. وتعتبر هجمات عشوائية:  

• تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري )أو شخص( محدد؛	
• تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري )أو 	

شخص( محدد؛ أو
• تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه 	

قانون النزاعات المسلحة،

ومن ثم، وفي كل حالة، تكون تلك الهجمات ذات طبيعة تتمثل في إصابة أهداف عسكرية 
أو مدنية أو أعيان مدنية دون تمييز بينها.

وُتعد األنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمنزلة هجمات عشوائية:  
• الهجوم الذي يعالج عدداً من األهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن 	

البعض اآلخر والواقعة في منطقة تضم تركزاً من المدنيين أو األعيان المدنية، على 
أنها هدف عسكري واحد؛ و

• في 	 يسبب خسارة  أن  منه  يتوقع  أن  يمكن  الذي  التناسب،  مبدأ  ينتهك  الذي  الهجوم 
أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه 
الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة 

عسكرية ملموسة ومباشرة.  
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]البروتوكول اإلضافي األول، 51/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 
البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 3/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

المجلد األول، 13-11[

Internal waters المياه الداخلية
»المياه الداخلية« هي المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط األساس للبحر 

اإلقليمي.

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 8[

Internment/ administrative detention االعتقال أو االحتجاز اإلداري
يتم تعريف »االعتقال أو االحتجاز اإلداري« على أنه حرمان الشخص من حريته الذي 
يكون شرعت فيه أو أمرت به السلطة التنفيذية - وليس السلطة القضائية - دون توجيه 

تهم جنائية ضد المعتقل أو المحتجز إدارياً.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  اإلنساني وتحديات  الدولي  القانون  ]تقرير 
الملحق 1/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 75[

J
Journalists الصحفيون

»الصحفيون« هم أشخاص مدنيون، ومن ثم يتمتعون بالحماية الممنوحة للمدنيين ما لم 
يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا 

الدور.

ويميز القانون الدولي للنزاعات المسلحة بين فئتين من الصحفيين.
• المراسلون المعتمدون )المراسلون الحربيون(، الذين لديهم تصريح خاص للسماح لهم 	

بمرافقة القوات المسلحة.
وُيدرج المراسلون المعتمدون ضمن األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون 
أن يكونوا أفراداً فيها. ويجب إثبات وضعهم عن طريق بطاقة الهوية. وُيعد المراسلون 

المعتمدون الذين يقعون في أيدي العدو سجناء حرب.
• الذين يشاركون في مهمات خطرة في مناطق منكوبة بسبب 	 المستقلون  الصحفيون 

العمليات العدائية.
يمكن للصحفيين المستقلين العاملين في مناطق النزاع المسلح الحصول على بطاقة هوية 
تثبت وضعهم كصحفيين. وُيعد الصحفيون المستقلون الذين يقعون في قبضة أحد أطراف 
النزاعات  قانون  بموجب  للمدنيين  الممنوحة  العادية  الحماية  لهم  يحق  مدنيين  النزاع 

المسلحة.

القوات  داخل  باإلعالم  صلة  ذات  وظيفة  لديهم  الذين  المسلحة  القوات  أفراد  ُيعد  وال 
المسلحة )الجهات الصحفية، والجهات السينمائية، وما إلى ذلك( صحفيين.

 /4 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /13 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /13 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
البروتوكول اإلضافي األول، 79/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 

األول، 34[
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L
Law enforcement إنفاذ القانون

يشمل »إنفاذ القانون« المسؤوليات األساسية التالية:
• حفظ النظام العام واألمن؛	
• منع وكشف الجريمة؛ و	
• العون والمساعدة في حاالت الطوارئ من جميع األنواع.	

Law enforcement operation عملية إنفاذ القانون
»عملية إنفاذ القانون« هي عملية تنطوي على أنشطة متضمنة في تعريف إنفاذ القانون.

Law enforcement official موظف إنفاذ القانون
يتبنى هذا الدليل تعريف »موظف إنفاذ القانون« الوارد في مدونة لقواعد سلوك الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان بشأن استخدام القوة واألسلحة 

النارية:

»جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صالحيات الشرطة، وال 
سيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين. وفي البلدان التي 
تتولى صالحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواًء أكانت بالزي الرسمي أم ال، 
أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف »الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين« شامالً لموظفي 

تلك األجهزة«.

ومن ثم، يمكن أن يشمل تعريف »موظفو إنفاذ القانون« أفراد القوات المسلحة عندما 
العمليات  سير  من  جزءاً  يشكلون  ال  أنهم  طالما  القانون،  إنفاذ  عمليات  في  يشاركون 

العدائية بين أطراف نزاع مسلح.

 ]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التعليق، 1/ المبادئ األساسية 
لحقوق اإلنسان بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، المالحظة 1[

Limitation, principle of مبدأ التقييد
يعني مبدأ التقييد إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب أو وسائل القتال ليس 

حقاً ال تقيده قيود.

]البروتوكول اإلضافي األول، 35/ اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 22[

Levée en masse ة الجماعية الهبَّ
من  السالح  بحمل  المحتلة  غير  األراضي  سكان  قيام  بأنها  الجماعية«  »الهبة  ُتعرف 
تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل 
الحرب  قوانين  يراعوا  وأن  السالح جهراً  يحملوا  أن  نظامية، شريطة  وحدات مسلحة 

وعاداتها.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 2/ اتفاقية جنيف الثالثة، 4[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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Logistics bases القواعد اللوجستية
يعني مصطلح »القواعد اللوجستية« على النحو الوارد في هذا الدليل:

• قواعد اإلمداد والصيانة العسكرية؛ و	
• قواعد الخدمات الطبية العسكرية.	

M
Means and methods of warfare أساليب ووسائل القتال

يشير مصطلح »أساليب ووسائل القتال« إلى األسلحة في أوسع معانيها وكذلك الطريقة 
التي تستخدم فيها.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 35[

Medical aircraft الطائرات الطبية
»الطائرات الطبية« هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[

Medical material المواد الطبية
العمليات،  مناضد  )مثل  لوازم طبية  أو  تجهيزات  أية  الطبية«  »المواد  يعني مصطلح 
وأدوات الجراحة، واألدوية، وما إلى ذلك(. وتشمل أيضاً الموارد التي يقتصر استخدامها 
على تقديم الخدمات والرعاية الطبية للجرحى والمرضى )ويشمل هذا المعدات الوظيفية 
خدمات  أو  األغطية  مثل  الوظيفية  واللوازم  التدفئة،  أنظمة  أو  المطابخ  تجهيزات  مثل 

تقديم األغذية(.

]اتفاقية جنيف األولى، 33/ البروتوكول اإلضافي األول، 8 و14/ تعليق اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 8 و14[

Medical object األعيان الطبية
تشمل »األعيان الطبية«، في هذا الدليل، الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي والمواد 

الطبية.

Medical personnel أفراد الخدمات الطبية
يشير مصطلح »أفراد الخدمات الطبية« إلى األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف 
النزاع حصرياً للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أو إجالئهم أو نقلهم 
أو تشخيص حالتهم أو عالجهم، بما في ذلك اإلسعافات األولية، والوقاية من األمراض، 
أو إدارة الوحدات الطبية، أو تشغيل وسائط النقل الطبي أو إدارتها. ويمكن أن يكون مثل 

هذا التخصيص دائماً أو وقتياً.

مثل  طبي،  تدريب  على  الحاصلين  األفراد  الطبية«  الخدمات  »أفراد  مصطلح  يشمل 
السائقين  وأيضاً  الصيادلة،  أو  األسنان  أطباء  أو  التمريض  هيئة  أعضاء  أو  األطباء 

والطيارين والطهاة وموظفي الصيانة والشؤون اإلدارية الملحقين بالخدمات الطبية.

اإلضافي  البروتوكول  و37/   36 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /24 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
األول، 8/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 8[
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Medical purposes األغراض الطبية
في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى  عن  البحث  الطبية«  »األغراض  مصطلح  يعني 
اإلسعافات  ذلك  في  )بما  أو عالجهم  حالتهم  تشخيص  أو  نقلهم  أو  إجالءهم  أو  البحار 

األولية( أو الوقاية من األمراض.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[

Medical ships and craft السفن والزوارق الطبية
السفن  مثل  الماء،  في  الطبي  للنقل  وسائط  أية  الطبية«  والزوارق  »السفن  تشمل 

المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية، وزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.

]اتفاقية جنيف الثانية، 22 و24 و25 و26 و27/ البروتوكول اإلضافي األول، 8 و22[

Medical transport وسائط النقل الطبي
يعني مصطلح »وسائط النقل الطبي« أية وسيطة نقل، عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو 
وقتية، تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة ألحد أطراف 

النزاع.

]اتفاقية جنيف األولى، 35،اتفاقية جنيف الثانية 22 و24 و25 و26 و27/ البروتوكول 
اإلضافي األول، 8 و22[

Medical transport النقل الطبي
البحار وأفراد  الجرحى والمرضى والمنكوبين في  نقل  الطبي«  يعني مصطلح »النقل 
الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات واإلمدادات الطبية سواًء كان النقل في البر 

أو في الماء أو في الجو.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[

Medical unit الوحدة الطبية
يعني مصطلح »الوحدات الطبية« المنشآت، عسكرية كانت أم مدنية، التي تم تنظيمها 
الوحدات  من  وغيرها  المستشفيات  خاص  بوجه  المصطلح  ويشمل  الطبية.  لألغراض 
المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن 
متحركة،  أو  ثابتة  الطبية  الوحدات  تكون  أن  ويمكن  الوحدات.  لهذه  والصيدلية  الطبية 

دائمة أو وقتية.

]اتفاقية جنيف األولى، 19/ اتفاقية جنيف الثانية 23/ البروتوكول اإلضافي األول، 8[

Medical vehicle المركبات الطبية
»المركبات الطبية« هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.

 ]البروتوكول اإلضافي األول، 8[
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Mercinaries المرتزقة
»المرتزق« هو الشخص الذي يقوم بدور مباشر في العمليات العدائية، وبصفة أساسية 

بدافع الرغبة في تحقيق مكاسب خاصة.

وال ُيعد المرتزق أسير حرب.
  

وتوضح المادة 47 من البروتوكول اإلضافي األول ستة شروط مجمعة العتبار شخص 
ما مرتزقاً. وهذا الشخص:

•  يجري تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح؛	
•  يشارك فعالً ومباشرة في العمليات العدائية؛	
•  تحفزه لالشتراك في العمليات العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، وُيبذل له 	

فعالً من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما 
يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف 

أو ما يدفع لهم؛
•  ليس من رعايا طرف في النزاع وال متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع؛	
•  ليس عضواً في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع؛ و	
•  ليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في 	

قواتها المسلحة.

وتتوسع االتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 
1989 في هذا التعريف ليشمل األشخاص المجندين خصيصاً لالشتراك في عمل مدبر 
من أعمال العنف يرمي إلى اإلطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما، 

أو تقويض السالمة اإلقليمية لدولة ما.

أطراف  ألحد  المسلحة  القوات  إلى  ينضم  الذي  محايدة  دولة  من  المواطن  ُيعد  وال 
النزاع مرتزقاً.

الدولية  االتفاقية   /47 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /17 الخامسة،  الهاي  ]اتفاقية 
لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، 1[

Military necessity, principle of مبدأ الضرورة العسكرية
يسمح »مبدأ الضرورة العسكرية« باتخاذ التدابير التي هي في الواقع ضرورية لتحقيق 
هدف عسكري مشروع وليست محظورة بموجب قانون النزاعات المسلحة. وفي حالة 
النزاع المسلح، يتمثل الغرض العسكري المشروع الوحيد في إضعاف القدرة العسكرية 

لألطراف األخرى في النزاع.

البروتوكول اإلضافي  الدولية للصليب األحمر،  اللجنة  تعليق  ]إعالن سان بترسبورغ/ 
األول، 35[

  Military objectives األهداف العسكرية
تقتصر »األهداف العسكرية« على األعيان التي:

• تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواًء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها 	
أم باستخدامها؛ و
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• يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة 	
حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 52/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 8/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته 
المعدلة، 2/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 1/ 

اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 1[

Mines األلغام
يعني مصطلح »لغم« ذخيرة موضوعة تحت أو على أو قرب األرض أو منطقة سطحية 

أخرى، ومصممة بحيث يفجرها وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
2/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 2[

N
National airspace المجال الجوي الوطني

يضم »المجال الجوي الوطني« الحيز الجوي فوق أراضي إقليم الدولة، والمياه الداخلية، 
والمياه اإلقليمية، وأيضاً، عند االقتضاء، المياه األرخبيلية للدولة.

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 2[

National Information Bureau المكتب الوطني لالستعالمات
يعمل »المكتب الوطني لالستعالمات« على المستوى الوطني من أجل جمع المعلومات 
وتسجيلها وتولي االستفسارات بشأن مصير األشخاص المحميين وأماكن وجودهم. وينقل 
أو  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  أو  الحامية،  الدولة  طريق  عن  المعلومات  جميع 

الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر إلى الدولة )أو الدول( المعنية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 122/ اتفاقية جنيف الرابعة، 139-136[

Natural environment البيئة الطبيعية
»الظروف  بأنها  الطبيعية«  »البيئة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  يعرف 
ونموها  الحية  والكائنات  المدنيين  السكان  حياة  على  تؤثر  التي  الخارجية  والمؤثرات 
وبقائها على قيد الحياة«، أو بعبارة أخرى، »نظام من العالقات المتبادلة التي ال تنفصم 

بين الكائنات الحية وبيئتهم الحية«.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 35[

Neutral person الشخص المحايد
»الشخص المحايد« هو مواطن دولة محايدة.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 18-16[
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 Neutral space الحيز المحايد
يتم تعريف »الحيز المحايد« في هذا الدليل على أنه الحيز الخاص بدولة محايدة:

• اإلقليم البري؛	
• المياه الداخلية؛	
• البحر اإلقليمي؛ و	
• المجال الجوي الوطني.	

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 2 و3-16 و48-46[

Neutral State الدولة المحايدة
»الدولة المحايدة« هي دولة ليست طرفاً في نزاع مسلح معين.

Neutralized zones المناطق المحايدة
»المنطقة المحايدة« هي منطقة محايدة في اإلقليم الذي يجري فيه القتال يكون القصد 

منها حماية األشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
• الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين؛ و	
• األشخاص المدنيين الذين ال يشتركون في العمليات العدائية وال يقومون بأي عمل له 	

طابع عسكري )أثناء إقامتهم في هذه المنطقة(.

وُتنشأ المناطق المحايدة عن طريق اتفاق كتابي يحدد الموقع الجغرافي للمنطقة المحايدة 
وإدارتها وتموينها ومراقبتها، وبدء تحييد المنطقة ومدته.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 15[

Non-defended locality الموقع المجرد من وسائل الدفاع
يقع  بالسكان  آهل  مكان  المفتوحة( هو  البلدة  )أو  الدفاع«  المجرد من وسائل  »الموقع 
بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها، ويكون مفتوحاً لالحتالل من جانب 

الخصم في نزاع مسلح.

يجوز ألحد أطراف النزاع المسلح أن يعلن من جانب واحد مكاناً خالياً من وسائل الدفاع.

ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية:  
• أن يتم إجالء المقاتلين وكذلك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه؛	
• أال تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً؛	
• أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان؛ و	
• أال يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية.	

المجرد  الموقع  حدود  الممكنة،  بالدقة  وتبين  فيه  وتحدد  الخصم،  إلى  اإلعالن  يوجه 
إليه هذا اإلعالن باستالمه ويعامل  النزاع الذي يوجه  الدفاع. ويقر طرف  من وسائل 
الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع )مثل االمتناع عن الهجوم(. وفي حالة 
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عدم استيفاء الشروط، يقوم طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا اإلعالن بإبالغ ذلك إلى 
الطرف اآلخر.

ويوصى بعقد اتفاقات رسمية إلنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع، وإن لم يكن ذلك 
مطلوباً بدقة، وذلك لمزيد من األمان.

من ناحية أخرى، يجوز ألطراف النزاع االتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل 
الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط المنصوص عليها أعاله. ويجب أن يحدد 

االتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع.

ويحظر الهجوم على الموقع المجرد من وسائل الدفاع.

]البروتوكول اإلضافي األول، 59[

Non-refoulement, principle of مبدأ عدم اإلعادة القسرية
يحظر »مبدأ عدم اإلعادة القسرية« طرد أي الجئ أو رده قسرياً بأية صورة من الصور 
إلى دولة أو حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه 

أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

الوفاء  عن  النظر  بغض  كل شخص،  ليشمل  المبدأ  هذا  نطاق  توسيع  تدريجياً  تم  وقد 
بشروط الحصول على وضع الجئ، عندما يؤدي طرد هذا الشخص أو تسليمه أو إعادته 
قسرياً بأية صورة أخرى لدولة أو إقليم )عن طريق إعادة التوطين أو اإلعادة إلى الوطن 
أو التوطين( إلى خطر حقيقي بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية 

أو الالإنسانية أو المهينة.

]االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، 33/ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 3[

O
 Objects indispensable األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

to the survival of the civilian population
لم يرد في قانون النزاعات المسلحة تعريف لمصطلح »األعيان التي ال غنى عنها لبقاء 
السكان المدنيين«. وبدالً من ذلك، تقدم األحكام ذات الصلة قائمة غير شاملة ألمثلة على 
الشرب  مياه  ومرافق  والماشية  والمحاصيل  الزراعية  والمناطق  الغذائية  المواد  غرار 

وشبكاتها وأشغال الري.

حول  دراسة   /14 اإلضافي،  الثاني  البروتوكول   /54 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 54[

 Occupied territory )األراضي المحتلة )النزاعات المسلحة الدولية
»األراضي المحتلة« هي األراضي التي تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو.

وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها. 
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ومن ثم، قد يكون إقليم الدولة محتل جزئياً، وفي هذه الحالة، ال تطبق القوانين وااللتزامات 
الخاصة باالحتالل إال في األراضي التي احتلت في الواقع. وعندما توافق الدولة على 

وجود قوات أجنبية، فإنه ال يوجد احتالل.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 42[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

 Occupying Power )دولة االحتالل )النزاعات المسلحة الدولية
»دولة االحتالل« هي الدولة التي تمارس سيطرة فعلية على إقليم ما، كلياً أو جزئياً، بدالً 

من السيادة المشروعة، ودون موافقتها.

 Organized الدولية(  غير  المسلحة  )النزاعات  منظمة  مسلحة  جماعة 
 armed group

»الجماعة المسلحة المنظمة« هي الجناح المسلح لطرف من غير الدول في نزاع مسلح 
غير دولي، ويمكن أن تتكون من واحد مما يلي:

• القوات المسلحة المنشقة )على سبيل المثال أجزاء من القوات المسلحة الحكومية(؛ أو	
• المدنيين 	 السكان  بين  التي تجند أعضاءها من  المنظمة األخرى  المسلحة  الجماعات 

أوالً ولكنها تكتسب درجة كافية من التنظيم العسكري لقيادة العمليات العدائية باسم 
أحد أطراف النزاع.

الجناح  أو  المسلح  الجناح  إلى  المنظمة« حصرياً  المسلحة  »الجماعة  ويشير مصطلح 
العسكري لطرف من غير الدول في نزاع مسلح غير دولي. ولكنه ال يشمل تلك الشرائح 

من السكان المدنيين التي تقدم الدعم لطرف من غير الدول، مثل جناحه السياسي.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 33-32[

Other medical ships and craft السفن والزوارق الطبية األخرى
»السفن والزوارق الطبية األخرى« هي السفن والزوارق الطبية األخرى بخالف السفن 
بها  الخاصة  النجاة  وزوارق  الساحلية  النجاة  وزوارق  والمدنية  العسكرية  المستشفيات 
المعدات الستخدامها في تقديم  لنقل  المستأجرة  والزوارق الصغيرة وغيرها من السفن 

الرعاية للجرحى والمرضى من القوات المسلحة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 23[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

P
Parlementaire المفاوض

ف »المفاوض« على أنه شخص ينتمي إلى طرف في نزاع مفوضاً للعمل كوسيط  ُيعرَّ
ف »المفاوض« نفسه بحمل علم أبيض. مع الطرف اآلخر. ويمكن أن ُيعرِّ

اتفاقية   /69-66 األول، ص.  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  ]دراسة 
الهاي الرابعة، 32[

Peace support operation عملية دعم السالم
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تشمل »عمليات دعم السالم« جميع العمليات متعددة الوظائف، التي تتم بدون تحيز، عادة 
من جانب الدول أو منظمات دولية أو إقليمية مثل األمم المتحدة، أو االتحاد األوروبي، أو 
االتحاد األفريقي، أو منظمة حلف شمال األطلنطي )الناتو(، التي تضم القوات العسكرية 
أو  األجل  طويلة  سياسية  تسوية  لتحقيق  والمصممة  واإلنسانية،  الدبلوماسية  والهيئات 

غيرها من األهداف المحددة.

Perfidy الغدر
يتمثل »الغدر« في ارتكاب فعل من شأنه أن يستثير ثقة الخصم، مع تعمد خيانة هذه 
الثقة، ويدفع الخصم إلى االعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً 
لقواعد قانون النزاعات المسلحة. ويتمثل جوهر الغدر في استثارة ثقة الخصم وكسبها ثم 

خرق هذه الثقة، أي استغالل حسن النية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 37 و38/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 65[

Pillage أعمال النهب
من  بالقوة  الخاصة  الممتلكات  المنتصر  أو  الغازي  الجيش  أخذ  هي  النهب«  »أعمال 

رعايا العدو.

]قاموس Black’s Law Dictionary، ووردت كاستشهاد في دراسة حول القانون 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 52[

Precaution, principle of مبدأ االحتياط
العمليات  إدارة  في  النزاع رعاية متواصلة  تبذل أطراف  أن  االحتياط«  يستلزم »مبدأ 

العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين واألشخاص واألعيان المدنية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57 و58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 24-15[

Prisoner of war أسرى الحرب
»أسرى الحرب« هم المقاتلون الذين يقعون في قبضة العدو، أو أشخاص محددون غير 

مقاتلين منحوا وضع أسير حرب بموجب قانون النزاعات المسلحة.

ُتعد الفئات التالية من األشخاص أسرى حرب:
• أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، بمن في ذلك أفراد المليشيات أو الوحدات 	

المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة )ويشمل هذا أفراد القوات المسلحة 
النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة(؛

• أفراد المليشيات األخرى أو الوحدات المتطوعة األ ية في هذه الجماعات:	
- أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛

- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد؛
- أن تحمل األسلحة جهراً؛ و

- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها؛
• األشخاص المدنيون الذين يرافقون القوات المسلحة، شريطة أن يكون لديهم تصريح 	
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من القوات المسلحة التي يرافقونها؛
•  أفراد األطقم المالحية للسفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة ألحد أطراف 	

النزاع، الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى القانون الدولي؛
• المشاركون في هبَّة جماعية؛ و	
• الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة الذين يقعون في قبضة العدو.	

 /4 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /16 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /14 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
البروتوكول اإلضافي األول، 43[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

يلتزم المقاتلون بأن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في 
عملية عسكرية تجهز للهجوم.

تجهز  عملية عسكرية  في  أو  هجوم  في  اشتباكهم  أثناء  أنفسهم  المقاتلون  يميز  لم  وإذا 
للهجوم، فإنهم يفقدون وضع المقاتل، مما يعني أنه إذا وقعوا في قبضة العدو، فإنهم لن 

يتمتعوا بوضع أسرى الحرب، ويمكن أن يحاكموا الرتكابهم عمالً من أعمال الحرب.

ومع ذلك، يجب أن يمنحوا حماية تماثل من كافة النواحي تلك الحماية التي تمنحها اتفاقية 
جنيف الثالثة ألسرى الحرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 4/ البروتوكول اإلضافي األول، 44/ دراسة حول القانون الدولي 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 106[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

وتجدر اإلشارة إلى أنه في النزاعات المسلحة الدولية التي يحكمها البروتوكول اإلضافي 
مثل هذه  في  علناً  يحمل سالحه  كان  إذا  كافية  نفسه بصورة  يميز  المقاتل  فإن  األول، 

المواقف:
• أثناء أي اشتباك عسكري؛ و	
• طوال ذلك الوقت الذي يبقى خالله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بعملية 	

االنتشار العسكري استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه.

]البروتوكول اإلضافي األول، 44[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

قانون  بموجب  الحرب  أسرى  وضع  من  صراحة  ذكرهم  التالي  األشخاص  ُيستبعد 
النزاعات المسلحة:

• أفراد القوات المسلحة التابعين لطرف في النزاع الذين يقعون في قبضة الخصم أثناء 	
مقارفتهم للتجسس؛ و

• المرتزقة.	

دراسة حول  46 و47/  األول،  اإلضافي  البروتوكول  4 و5/  الرابعة،  ]اتفاقية جنيف 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 107 و108[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

 Prohibited recruitment into the حظر التجنيد في القوات المسلحة
armed forces

يخص الحكمان التاليان »حظر التجنيد« في القوات المسلحة.
• ال يجوز إكراه مواطني الطرف المعادي على االشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم.	
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]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ اتفاقية جنيف الثالثة، 130/ نظام روما األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، 8[

• ال يجوز تجنيد األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة - 	
ويجب في حالة تجنيد األطفال ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة 

عشرة إعطاء األولوية لمن هم أكبر سناً.

وقد ألزمت العديد من الدول نفسها بااللتزامات الواردة في المعاهدات الدولية:
- عدم تجنيد األطفال في القوات المسلحة؛ أو

- وضع حد أدنى لسن تجنيد األطفال في سن 18 عاماً.

حقوق  اتفاقية   /4 اإلضافي،  الثاني  البروتوكول   /77 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
الطفل، 1 و38/ اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول االختياري 1 و2 و4/ نظام روما 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8/ 1 دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

136 و137[

Proportionality, principle of مبدأ التناسب
أن  يتوقع منه  أن  يمكن  الذي  العسكرية  الهجوم على األهداف  التناسب«  يحظر »مبدأ 
يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً باألعيان المدنية، أو أن يحدث 
خلطاً من هذه الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم 

من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 51/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 14[

Protected person الشخص المحمي
يتمتعون  الذين  األشخاص  إلى  الدليل  هذا  في  المحميون«  يشير مصطلح »األشخاص 

بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

تنطبق  الذين  األشخاص  أولئك  المحميون«  »األشخاص  مصطلح  يعني  عام،  وبشكل 
عليهم معاهدة معينة، أي الذين تشملهم قواعد الحماية المنصوص عليها في تلك المعاهدة، 
ومن ثم يتمتعون بحقوق معينة عندما يكونون تحت سلطة العدو. وبالتالي، فإنه يشمل 

أسرى الحرب والجرحى والمرضى، وأفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية.

التعريف األساسي لألشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة:

في  طرف  سلطة  تحت  أنفسهم  يجدون  الذين  األشخاص  هم  المحميون«  »األشخاص 
النزاع ليسوا من رعاياه.

وتستثني اتفاقية جنيف الرابعة مواطني بعض الدول من فئة األشخاص المحميين، ألنه 
من المفترض أنه يمكن لدولتهم حمايتهم بالطرق الدبلوماسية العادية التي تطبق في زمن 

السلم ويستمر تطبيقها أثناء النزاعات المسلحة:
• الحرب 	 في  المشاركة  الدولة  رعايا  ُيستثنى  النزاع،  في  طرف  دولة  أراضي  في 
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)الحليفة( أو الدولة المحايدة ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيالً دبلوماسياً 
عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها؛ أو

• في األراضي المحتلة، ُيستثنى رعايا الدولة المشاركة في الحرب )الحليفة(، شريطة أن 	
تكون الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيالً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت 

سلطتها - أما رعايا الدول المحايدة فيظلون أشخاصاً محميين في األراضي المحتلة.

اللجنة  73/ تعليق  البروتوكول اإلضافي األول،  4 و5 و44/  الرابعة،  ]اتفاقية جنيف 
الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 4[

Protected zone المنطقة المحمية
»المنطقة المحمية« هي منطقة يقوم أطراف النزاع بإنشائها عن طريق اتفاق )أو في 
هذه  تنص  ما  وغالباً  واحد(.  جانب  الدفاع، من  وسائل  من  منطقة مجردة  حالة وجود 
االتفاقات على أن المنطقة محمية من الهجمات، وتنص على شروط فقدان هذه الحماية. 

ويعترف قانون النزاع المسلح باألنواع التالية من المناطق المحمية:
• مناطق محمية إليواء المدنيين والجرحى والمرضى من آثار العمليات العدائية بما في 	

ذلك، في نزاع مسلح دولي:
- مناطق االستشفاء؛

- مناطق االستشفاء واألمان؛ و
- مناطق محايدة.

• مناطق منزوعة السالح؛ و	
• مناطق مجردة من وسائل الدفاع.	

]اتفاقية جنيف األولى، 23، الملحق األول/ اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و15، الملحق 
الدولي  القانون  حول  دراسة  و85/  و60   59 األول،  اإلضافي  البروتوكول  األول/ 

اإلنساني العرفي، المجلد األول، 35 و36 و37[

 Protecting Power الدولة الحامية
»الدولة الحامية« هي دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع، والتي يقوم 
طرف في النزاع بتعيينها ويقبلها الطرف الخصم وتكون قبلت تنفيذ المهام المسندة إلى 

دولة حامية بموجب قانون النزاعات المسلحة.

وفي حالة عدم وجود اتفاق على الدول الحامية، فإنه يجب تعيين اللجنة الدولية للصليب 
األحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى غير متحيزة كبديل.

وفي الواقع، لم تشهد السنوات األخيرة استخدام نظام الدول الحامية. وبدالً من ذلك، تم 
االعتراف باللجنة الدولية للصليب األحمر بديالً عن الدولة الحامية.

وفي هذا الدليل، تم استخدام اسم »اللجنة الدولية للصليب األحمر« في المواضع التي 
يشير فيها أحد أحكام قانون النزاعات المسلحة إلى »الدولة الحامية«. وال يعني هذا أنه 

ال يمكن االتفاق على مصطلح »الدول الحامية« واستخدامه في المستقبل.

]اتفاقية جنيف األولى، 10/ اتفاقية جنيف الثانية، 10/ اتفاقية جنيف الثالثة، 10/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 11/ البروتوكول اإلضافي األول، 5[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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R
Religious objects األعيان الدينية

يعني مصطلح »األعيان الدينية« األشياء والمواد ذات الطابع الديني )على سبيل المثال 
الكتب واألشياء المكرسة للعبادة(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 72/ اتفاقية جنيف الرابعة، 58[

 Religious personnel أفراد الهيئات الدينية
»أفراد الهيئات الدينية« هم األشخاص، عسكريون كانوا أم مدنيين، كالوعاظ، المكلفون 

بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:
• بالقوات المسلحة ألحد أطراف النزاع؛	
• التابعة ألحد أطراف النزاع، أو التي تتاح 	 بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي 

ألحد أطراف النزاع؛ و
• أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع.	

وتطبق األحكام التي تنظم عمل أفراد الخدمات الطبية أيضاً على أفراد الهيئات الدينية.

اإلضافي  البروتوكول  و37/   36 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /24 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
األول، 8 و15[

Reprisal االقتصاص
النزاعات المسلحة، والذي يكون، بخالف ذلك، غير  لقانون  يمثل »االقتصاص« خرقاً 
قانوني ولكنه ُيعد مشروعاً في حاالت استثنائية باعتباره إجراًء إلنفاذ القانون رداً على خرق 

سابق قام به العدو لقانون النزاعات المسلحة، بغرض إنهاء االنتهاك الذي قام به العدو.

ومن ثم، يتمثل القصد من االقتصاص في ممارسة الضغط على العدو لجعله يمتثل لقانون 
النزاعات المسلحة.

وال ُيسمح باالقتصاص إال بموجب شروط صارمة للغاية، وهناك توجه لتجريم عمليات 
الشروط  على  لالطالع  أدناه  المرجع  انظر  المسلحة.  النزاعات  قانون  في  االقتصاص 
المنصوص عليها في دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي التي أجرتها اللجنة 

الدولية للصليب األحمر.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 145[

Riot control agent عامل مكافحة الشغب
»عامل مكافحة الشغب« هو أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد جداول اتفاقية حظر 
األسلحة الكيميائية،  يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً 

وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها. 

]اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 2[
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Ruse of war خدعة الحرب
»خدعة الحرب« أو »الحيلة الحربية« هي أي من األفعال التي ال ُتعد من أفعال الغدر 

والتي تهدف إلى:
• تضليل الخصم؛ أو	
• استدراج الخصم إلى المخاطرة.	

وتعتبر األفعال التالية أمثلة على خدع الحرب:
• استخدام أساليب التمويه )الطبيعية، واأللوان، والشباك، والدخان(؛	
• اإليهام )األشراك الخداعية والخدع األخرى(؛	
• عمليات المحاكاة والتضليل؛ و	
• ترويج معلومات خاطئة.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 37/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 57[

S
Shipwrecked المنكوبون في البحار

الذين  المدنيون  أو  العسكريون  األشخاص  البحار«  في  »المنكوبون  مصطلح  يعني 
يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو 

الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي.

ويستمر اعتبار هؤالء األشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم أو إجالئهم إلى أن 
يحصلوا على وضع آخر بمقتضى قواعد قانون النزاعات المسلحة.

]اتفاقية جنيف الثانية، 12/ البروتوكول اإلضافي األول، 8[

Specifically protected objects أعيان مشمولة بحماية خاصة
يحظر قانون النزاعات المسلحة أو يقيد الهجمات على األعيان المشمولة بحماية خاصة 
أو األعيان تحت حماية خاصة. على الرغم من ذلك، يمكن أن تصبح هذه األعيان أهدافاً 
مشروعة إذا تحققت الشروط المحددة لفقدان الحماية. لمعرفة التفاصيل، يرجى الرجوع 

إلى الفصل الخامس.

النحو  )على  عليها  الهجمات  ُتقيد  أو  وُتحظر  خاصة،  بحماية  مشمولة  التالية  األعيان 
الموضح(:

• األعيان الطبية العسكرية )الوحدات، ووسائط النقل، والمستلزمات(؛	
• األعيان الطبية المدنية )الوحدات، ووسائط النقل، والمستلزمات(؛	
• األعيان الدينية؛	
• األعيان المستخدمة في عملية لحفظ السالم، ما دام يحق لها الحماية الممنوحة لألعيان 	

المدنية؛
• األعيان المستخدمة في عمليات اإلغاثة اإلنسانية؛	
• هيئات الدفاع المدني، ووسائل النقل واألعيان الخاصة بها؛	
• األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة )يقيد الهجوم عليها(؛	
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• األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين؛	
• البيئة الطبيعية )يقيد الهجوم عليها(؛ و	
• الممتلكات الثقافية )يقيد الهجوم عليها(.	

Spies الجواسيس
أو تحت ادعاءات زائفة، بجمع أو يحاول  »الجاسوس« هو شخص يقوم سراً، متخفياً 

جمع معلومات أثناء وجوده في إقليم يسيطر عليه الخصم بنية إبالغها للعدو.

وال يحق للجاسوس التمتع بوضع أسير الحرب. وهو مدني ويجب أن يتم تحديد ما إذا 
كان شخصاً محمياً بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وال يشمل التجسس السعي للحصول على معلومات ذات قيمة عسكرية أثناء ارتداء زي 
قواته المسلحة. وُيعد المقاتلون الذين يلقى القبض عليهم أثناء هذا الفعل أسرى حرب.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 29 و30/ اتفاقية جنيف الرابعة، 4 و5/ البروتوكول 
اإلضافي  البروتوكول  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق   /46 األول،  اإلضافي 

األول، 46/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 107[

State of emergency حالة الطوارئ
يشير مصطلح »حالة الطوارئ« في هذا الدليل إلى حالة تتبع فيها الدولة اإلجراءات 

الخاصة بإعالن حالة الطوارئ بموجب قانونها المحلي.

T
Temporary medical personnel أفراد الخدمات الطبية المؤقتون

يدربون خصيصاً  الذين  المسلحة  القوات  أفراد  المؤقتون« هم  الطبية  الخدمات  »أفراد 
الستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقاالت المرضى أو غير ذلك 

من المهام الطبية.

]اتفاقية جنيف األولى، 25 و29/ البروتوكول اإلضافي األول، 8[

الطبية  والمواد  النقل  ووسائل  والوحدات  الطبية،  الخدمات  »أفراد  مصطلح  ويعني 
المؤقتة« تلك المخصصة لألغراض الطبية دون غيرها خالل فترة محدودة من الزمن 

)على سبيل المثال لمدة اإلجالء(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[

Territorial sea البحر اإلقليمي
»البحر اإلقليمي« هو حزام بحري خارج إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية، أو مياهها 

األرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، تمتد عليه سيادة الدولة.

وترد القواعد المحددة بشأن حدود البحر اإلقليمي في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 2، 16-3[
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Transport under special protection النقل تحت الحماية الخاصة
يعني مصطلح »النقل تحت الحماية الخاصة« النقل القاصر على ممتلكات ثقافية، سواًء 
في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر. ويجب أوالً أن يقدم طلب إلى المفوض العام للممتلكات 
الثقافية في اليونسكو يستوفي الشروط المنصوص عليها في لوائح اتفاقية الهاي لحماية 

الممتلكات الثقافية، من أجل التأهل لوضع النقل تحت الحماية الخاصة.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 12[

W
Works and instal-C الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 

 lations containing dangerous forces
السدود  خطرة«  قوى  على  المحتوية  والمنشآت  الهندسية  »األشغال  مصطلح  يعني 
شأن  من  قوى  على  المحتوية  الكهربية،  الطاقة  لتوليد  النووية  والمحطات  والجسور 

إطالقها أن يتسبب في خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

]البروتوكول اإلضافي األول، 56[

Wounded and sick الجرحى والمرضى
الذين  المدنيين،  يعني مصطلح »الجرحى والمرضى« أي شخص، من العسكريين أو 
يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو 

عجز بدنياً كان أم عقلياً، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي.

ويشمل هذا المصطلح أيضاً حاالت الوضع واألطفال حديثي الوالدة واألشخاص اآلخرين 
وأوالت  العاهات  ذوي  مثل  عاجلة،  طبية  رعاية  أو  مساعدة  إلى  يحتاجون  قد  الذين 

األحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي.

]اتفاقية جنيف األولى، 12 و13/ اتفاقية جنيف الثانية، 12 و13/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 8[
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4 االلتزامات العامة في أثناء القتال
سير  أثناء  في  العسكرية  العمليات  على  تطبق  التي  االلتزامات  الفصل  هذا  يتناول 
وأساليب  الخامس(،  الفصل  )انظر  االستهداف  قواعد  بخالف  العدائية،  العمليات 
العاشر(.  الفصل  )انظر  اللوجستية  واألمور  السادس(،  الفصل  )انظر  القتال  ووسائل 

وينبغي أن ُيقرأ هذا الفصل جنباً إلى جنب مع تلك الفصول الثالثة.

وجمعهم  الضحايا  عن  بالبحث  االلتزام  القسم  هذا  يتناول  القتال:  ضحايا  1.4 رعاية 
وتقديم الرعاية الالزمة لهم.

2.4 اإلغاثة اإلنسانية: يوضح هذا القسم قواعد مرور مواد اإلغاثة اإلنسانية.

من  للحد  االحترازية  التدابير  القسم  هذا  يناقش  الهجمات:  آثار  ضد  3.4 االحتياطات 
آثار النزاعات المسلحة على السكان المدنيين واألعيان المدنية والممتلكات الثقافية تحت 

سيطرة طرف في النزاع.

هذا  يتعلق  المسلح:  النزاع  في  األخرى  األطراف  مع  العدائية  غير  4.4 االتصاالت 
القسم باالتصاالت بين أطراف النزاع المسلح، بما في ذلك االتصاالت من جانب واحد 

واالتصاالت عن طريق وسطاء.

5.4 الدفاع المدني: يحدد هذا القسم القواعد المتعلقة بالدفاع المدني ومشاركة القوات 
المسلحة في مهام الدفاع المدني.

المميزة  الشارات  استخدام  قواعد  القسم  هذا  يحدد  المميزة:  واإلشارات  6.4 العالمات 
المميزة  الحمراء والعالمات واإلشارات  للصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة 

األخرى.

7.4 احترام العمل الطبي: يناقش هذا القسم أحكام قانون النزاعات المسلحة التي توفر 
الحماية لألنشطة الطبية المشروعة في أثناء النزاع المسلح.

الدولية(:  المسلحة  )النزاعات  النزاع  أطراف  أحد  أراضي  في  األجانب  8.4 معاملة 
يتناول هذا القسم الحقوق المحددة الواجبة التطبيق على المدنيين واألشخاص اآلخرين 
المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الذين هم أجانب في األراضي الخاضعة لسيادة 

الخصم. وال يكون واجب التطبيق إال على النزاعات المسلحة الدولية.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.4 رعاية ضحايا القتال
يتناول هذا القسم االلتزام بالبحث عن ضحايا القتال وجمعهم وتقديم الرعاية لهم.

1.1.4 جميع النزاعات المسلحة
1.1.1.4 البحث عن الضحايا: قاعدة

حالما يسمح الوضع التكتيكي، يجب على القائد العسكري اتخاذ التدابير الالزمة من أجل:
• البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وتقديم الرعاية لهم؛ و	
• البحث عن الموتى وجمعهم.	

ويجب التأكيد على أن هذه المسؤوليات ال يقتصر تنفيذها على الوحدات الطبية. ويقع 
على عاتق القادة تحديد أكثر الوسائل كفاءة لالضطالع بها. ويجب على المقاتلين أنفسهم 

أن يقدموا ألفراد الخدمات الطبية كل مساعدة ممكنة في هذا الصدد.

]اتفاقية جنيف األولى، 3 و15/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و18/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3/ 
اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و16/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 8/ دراسة حول القانون 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و112[   109 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.1.4 رعاية الجرحى والمرضى والغرقى
يجب أن يتلقى الجرحى والمرضى والغرقى الذين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع، إلى 
أقصى حد ممكن وبأقل تأخير ممكن، الرعاية الطبية والعناية التي تتطلبها حالتهم الصحية.

ويجب أال يكون هناك أي تمييز بين الجرحى والمرضى على أي أساس بخالف االعتبارات 
الطبية. وبعبارة أخرى، يجوز إعطاء أولوية في العالج استناداً إلى سبب طبي )المفهوم 
الطبي لعملية »الفرز«(، غير أنه يحظر إعطاء األولوية في العالج على أساس الجنسية 

أو العرق أو الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.

ويجب أن ُيعامل الجرحى والمرضى والغرقى معاملة إنسانية، وأن توفر لهم الحماية ال 
سيما ضد سوء المعاملة ونهب ممتلكاتهم الشخصية.

]اتفاقية جنيف األولى، 3 و12 و15/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و12 و18/ اتفاقية جنيف 
و92/  و91  و85  و81  و16   3 الرابعة،  جنيف  اتفاقية  و31/  و30  و15   3 الثالثة، 
البروتوكول اإلضافي األول، 10 و11/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 5 و7 و8/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 109 و110 و111 و118/ مجموعة 
المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 

السجن، 24 و26[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.1.1.4 احتجاز الجرحى والمرضى واعتقالهم
والمرضى  الجرحى  لجميع  يحق  فإنه  النزاع،  أطراف  أحد  قبضة  في  وقوعهم  بمجرد 
الحصول على العالج على النحو المبين في الفصل السابع. وفي كل حالة، فإنه يجب، 

وكحد أدنى، أن يستفيدوا من الضمانات األساسية للعالج الواردة في القسم 2.7.
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2.1.4 قواعد محددة في النزاعات المسلحة الدولية
1.2.1.4 وقف إطالق النار

كلما سمحت الظروف، يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطالق النيران أو ترتيبات 
محلية إلمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.

]اتفاقية جنيف األولى، 15[

2.2.1.4 البحث عن الضحايا: من جانب السكان المدنيين وجمعيات اإلغاثة الوطنية
يجب على أطراف النزاع المسلح الدولي أن تسمح للسكان المدنيين وجمعيات اإلغاثة، 
مثل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر، ولو من تلقاء أنفسها، بالبحث 

عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وتقديم الرعاية لهم.

وال ينبغي التعرض ألي شخص أو محاكمته أو عقابه بسبب هذه األعمال.

األول،  اإلضافي  البروتوكول   /21 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /18 األولى،  ]اتفاقية جنيف 
17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.2.1.4 البحث عن الضحايا: التماس المساعدة
يمكن للقادة التماس مساعدة السكان المدنيين وجمعيات اإلغاثة، مثل الجمعيات الوطنية 
للصليب األحمر أو الهالل األحمر، وقادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق األخرى 

المحايدة، في جمع الجرحى والمرضى والغرقى وتقديم الرعاية لهم.

األول،  اإلضافي  البروتوكول   /21 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /18 األولى،  ]اتفاقية جنيف 
17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

الزوارق  أو  اليخوت  أو  التجارية  السفن  قادة  مساعدة  التماس  العسكريين  للقادة  يمكن 
اإلغاثة  جمعيات  مساعدة  يلتمسوا  أن  ويمكن  الموتى،  جثث  يجمعوا  لكي  المحايدة، 

والسكان المدنيين في البحث عن القتلى واإلبالغ عن أماكنهم.

]اتفاقية جنيف الثانية، 21[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.2.1.4 البحث عن الضحايا: من جانب أفراد الدفاع المدني
يجب السماح لوحدات الدفاع المدني وأفراده بالمشاركة في البحث عن الضحايا، وخاصة 

عندما يكون هناك ضحايا من المدنيين، إال في حالة الضرورة العسكرية الملحة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 61 و62[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.2.1.4 المناطق المحاصرة أو المطوقة
يجب على أطراف النزاع أن تسعى إلى إبرام اتفاقات لنقل الجرحى والمرضى والعجزة 

والمسنين واألطفال والنساء الحوامل من المناطق المحاصرة أو المطوقة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 17[
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ويمكن االتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى 
في منطقة محاصرة أو مطوقة.

]اتفاقية جنيف األولى، 15[

6.2.1.4 تسجيل البيانات الشخصية
يجب على أطراف النزاع أن تسجل، بأسرع ما يمكن، بيانات كل شخص من الجرحى 
أو المرضى أو الغرقى أو الموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. 

ويجب أن تبلغ هذه المعلومات بأسرع ما يمكن إلى مكتب االستعالمات الوطني.

]اتفاقية جنيف األولى، 16/ اتفاقية جنيف الثانية، 19/ اتفاقية جنيف الثالثة 122[

3.1.4 قاعدة محددة في نزاع مسلح غير دولي
اإلغاثة  وجمعيات  المدنيين  السكان  جانب  من  الضحايا:  عن  1.3.1.4 البحث 

الوطنية )النزاعات المسلحة غير الدولية(
في حالة نزاع مسلح غير دولي، يجوز لجمعيات اإلغاثة، مثل الجمعيات الوطنية للصليب 
على  بناًء  المدنيين،  للسكان  ويمكن  خدماتها،  تعرض  أن  األحمر،  الهالل  أو  األحمر 
ورعايتهم.  والغرقى  والمرضى  الجرحى  بجمع  القيام  يعرضوا  أن  الخاصة،  مبادرتهم 
عالوة على ذلك، يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن 

تعرض خدماتها في هذا الصدد.

]النزاعات   ]18 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /3 الرابعة،   - األولى  جنيف  ]اتفاقيات 
المسلحة غير الدولية[

2.4 اإلغاثة اإلنسانية
يوضح هذا القسم بالتفصيل قواعد مرور مواد اإلغاثة اإلنسانية.

1.2.4 جميع النزاعات المسلحة
1.1.2.4 اإلغاثة: قاعدة عامة

يجب أن تسمح أطراف النزاع بمرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، 
وتسهل مرورها بسرعة وبدون عرقلة، وتقدم اإلغاثة بدون تحيز أو تمييز مجحف، مع 

احتفاظ األطراف بحق مراقبتها.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 55[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.2.4 اإلغاثة: حظر تجويع السكان المدنيين
يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وُيعد جريمة حرب في نزاع 

مسلح دولي. ويشمل ذلك التعطيل المتعمد لمواد اإلغاثة.

حول  دراسة   /14 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /54 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
للمحكمة  األساسي  روما  نظام   /53 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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3.1.2.4 اإلغاثة: حرية حركة موظفي اإلغاثة اإلنسانية
يجب على أطراف النزاع أن يؤمنوا لألفراد المخولين العمل في اإلغاثة اإلنسانية حرية 
الحركة الالزمة للقيام بوظائفهم. ويمكن تقييد حركتهم مؤقتاً في حاالت الضرورة القهرية 

فحسب.

]البروتوكول اإلضافي األول، 71/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 56[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.1.2.4 اإلغاثة: حماية األفراد واألعيان
يجب احترام وحماية موظفي اإلغاثة اإلنسانية واألعيان المستخدمة في اإلغاثة اإلنسانية. 

وال يجوز توجيه الهجوم إليهم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 70 و71/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 31 و32[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.4 قاعدة محددة في نزاع مسلح غير دولي
1.2.2.4 اإلغاثة اإلنسانية )النزاعات المسلحة غير الدولية(

ُتبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز 
مجحف لصالح السكان المدنيين بموافقة الدولة التي تسمح بمرور مواد اإلغاثة، وذلك 
لبقائهم  الجوهري  المدد  الشديد بسبب نقص  الحرمان  المدنيون من  السكان  يعاني  حين 

كاألغذية والمواد الطبية.

]البروتوكول اإلضافي الثاني، 18[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.4 قواعد محددة في نزاع مسلح دولي
1.3.2.4 عمليات إغاثة محايدة تنفذها المنظمات اإلنسانية

في حالة عدم حصول السكان المدنيين على ما يكفيهم من األغذية والمواد الطبية والكساء 
والفراش ووسائل اإليواء وغيرها من المدد الجوهري لبقائهم على قيد الحياة، فإنه يجب 
على أفراد اإلغاثة اإلنسانية ومنظماتها، بما فيها اللجنة الدولية للصليب األحمر، القيام 

بأعمال اإلغاثة، شريطة موافقة أطراف النزاع المسلح على ذلك.

ويجب أن تتسم عمليات اإلغاثة بالطابع اإلنساني والحياد وأن تتم بدون تمييز مجحف. 
وعلى الرغم من هذا، يجب أن ُتعطى األولوية لدى توزيع إرساليات اإلغاثة لألطفال 

وأوالت األحمال وحاالت الوضع والمراضع.
  

ويجب على الدول األطراف في البروتوكول اإلضافي األول، وال سيما أطراف النزاع، 
أن تشجع التنسيق الدولي الفعال لعمليات اإلغاثة وتسهله.

  
اللجنة  تعليق  و71/   70 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /23 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية 
الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 70[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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2.3.2.4 مرور إرساليات اإلغاثة المحايدة
على أطراف النزاع، والدول األطراف في البروتوكول اإلضافي األول التي ال تشارك 
في النزاع، أن تسمح بالمرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات اإلغاثة المحايدة 
وتجهيزاتها والعاملين عليها وتسهله حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين 

التابعين للخصم. ويحب عليهم حماية إرساليات اإلغاثة وتسهيل سرعة توزيعها.
 

على الرغم من ذلك، فإن الطرف الذي يسمح بمرور هذه اإلرساليات:
• له الحق في وضع الترتيبات الفنية، بما فيها التفتيش الذي يؤذن بمقتضاه بمثل هذا 	

المرور؛ و
• المعونات تحت 	 بالمرور على شرط أن يجري توزيع هذه  إذن  له تعليق أي  يجوز 

الرقابة المحلية للجنة الدولية للصليب األحمر. 

ل إرساليات اإلغاثة عن مقصدها وال  بالمرور أن يحوِّ الذي يسمح  وال يجوز للطرف 
أن يؤخر تسييرها إال في حاالت الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين. 

]البروتوكول اإلضافي األول، 70/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول 
اإلضافي األول، 70/ اتفاقية جنيف الرابعة، 23[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.3.2.4 اإلغاثة: العاملون في المجال اإلنساني
وتوزيعها  اإلغاثة  إرساليات  بنقل  المكلفين  اإلغاثة  مجال  في  العاملين  احترام  يجب 
وحمايتهم. ويكون الطرف الذي يتلقى هذه اإلرساليات ملزماً بمساعدة هؤالء العاملين في 
مجال اإلغاثة. ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط 

العاملين في مجال اإلغاثة أو تقييد تحركاتهم بصفة مؤقتة.

الذي يؤدون  العاملين في مجال اإلغاثة لموافقة الطرف  أية حال، يخضع عمل  وعلى 
واجباتهم على إقليمه. وإذا تجاوز العاملون في مجال اإلغاثة حدود مهمتهم اإلنسانية غير 
المتحيزة، على سبيل المثال عن طريق توزيع الطعام على المقاتلين، فإنه يجوز إنهاء 

مهمتهم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 71[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.3.2.4 المناطق المحاصرة أو المطوقة
أفراد  بمرور  للسماح  محلية  اتفاقات  إبرام  إلى  تسعى  أن  النزاع  أطراف  على  يجب 

الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى المناطق المحاصرة أو المطوقة.
 

]اتفاقية جنيف الرابعة، 17[
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3.4 االحتياطات ضد آثار الهجمات
1.3.4 المبادئ األساسية

1.1.3.4 االحتياطات
سكان  من  سيطرتها  تحت  ما  لحماية  الممكنة  االحتياطات  جميع  النزاع  أطراف  يتخذ 

مدنيين وأعيان مدنية ضد آثار الهجمات. 

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 22[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.3.4 وضع األهداف العسكرية خارج المناطق المكتظة بالسكان
يجب وضع األهداف العسكرية، إلى أقصى حد ممكن، خارج المناطق المكتظة بالسكان.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 23[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

3.1.3.4 نقل المدنيين
يجب، إلى أقصى حد ممكن، نقل المدنيين من المناطق التي يكون فيها خطر الهجمات 

في أعلى درجاته، أي في المناطق المجاورة لألهداف العسكرية. 

ومن المستحسن أن ُينقل المدنيون من جوار األهداف العسكرية إلى منطقة آمنة يعرفونها. 
تدابير تحضيرية عندما يكون هناك خطر متوقع بحدوث  اتخاذ  وقد يتطلب هذا األمر 
النزاع  أثناء  في  الظروف  تتغير  ربما  إذ  المدنيين،  السكان  على  تؤثر  عدائية  عمليات 

بسرعة وقد تقتضي الضرورة إجالء المدنيين بصورة طارئة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 24/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 58[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

4.1.3.4 نقل األعيان المدنية
يجب، إلى أقصى حد ممكن، نقل األعيان المدنية المنقولة من المناطق التي يكون فيها 

خطر الهجمات في أعلى درجاته، أي في المناطق المجاورة لألهداف العسكرية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 24[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

5.1.3.4 أعيان مشمولة بحماية خاصة
آثار  ضد  مهماً  وقائياً  تدبيراً  بالعالمات  خاصة  بحماية  المشمولة  األهداف  وسم  ُيعد 
بحماية  المشمولة  الممتلكات  أنواع  بشأن  المحددة  القواعد  على  ولالطالع  الهجمات. 

خاصة وعن العالمات التي يجب تطبيقها، انظر القسم 6.4.

6.1.3.4 التعاون مع السلطات المدنية
قد يحتاج القادة إلى طلب تعاون السلطات المدنية المحلية من أجل اتخاذ تدابير وقائية 

لحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية ضد آثار الهجمات.
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ويجب على القادة المحليين، عندما يسمح الوضع التكتيكي، التعاون مع السلطات المدنية 
له األشخاص  يتعرض  الذي  الخطر  لتقليل  المدنيين على األرض  السكان  وغيرها من 

المدنيون واألعيان المدنية.

وفيما يلي أمثلة لهذا التعاون:
• نقل المدنيين من منطقة الخطر الفعلي أو المحتمل جراء العمليات العدائية؛	
• تبادل المعلومات ذات الصلة بالسالمة المدنية )مثل موقع المالجئ، ومراكز اإلسعافات 	

األولية(؛ و
• منها، 	 بالقرب  أو  بالسكان  المأهولة  المناطق  في  المثال  سبيل  )على  العمل  تنسيق 

واألعيان المشمولة بحماية خاصة والمناطق المحمية(.

7.1.3.4 المناطق المحمية
االمتثال  ضمان  أجل  ومن  المحمية.  المناطق  تحكم  التي  القواعد   5.5 القسم  يوضح 
لتلك القواعد، يجب على القادة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االحترام الواجب لهذه 

المناطق التي تدخل ضمن نطاق مسؤوليتهم.

وهي تشمل:
• إصدار تعليمات وافية لضمان احترام مرؤوسيهم شروط أي اتفاقات إلنشاء مناطق 	

محمية )على سبيل المثال نقل أي أفراد عسكريين وأهداف عسكرية(؛ 
• ضمان أن توسم المناطق المحمية بعالمات على النحو المطلوب؛ و	
• التعاون مع السلطات المدنية بشأن هذه المناطق )على سبيل المثال تقديم معلومات عن 	

وجود المناطق المحمية ومحيطها، وعن األفعال التي من شأنها أن تحرم المنطقة من 
الحماية القانونية التي تتمتع بها، وما إلى ذلك(.

]اتفاقية جنيف األولى، 23، الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و15، الملحق/ البروتوكول 
اإلضافي األول، 59 و60/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 

35 و36 و37[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

8.1.3.4 األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
يجوز ألي طرف وضع دفاعات على األشغال الهندسية أو المنشآت المحتوية على قوى 
الهجوم. ويجب أال  الدفاع عنها ضد  الوحيد منها هو ضمان  القصد  التي يكون  خطرة 

تصبح هذه الدفاعات نفسها هدفاً للهجوم، بشرط:
• عدم استخدامها في العمليات العدائية، ما لم يكن ذلك قياماً بالعمليات الدفاعية الالزمة 	

للرد على الهجمات ضد األشغال الهندسية أو المنشآت المحمية؛ و
• أن يكون تسليحها قاصراً على األسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد 	

األشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.  

]البروتوكول اإلضافي األول، 56[

2.3.4 التحركات والمواقع العسكرية
1.2.3.4 قاعدة عامة

االحتياطات ضد آثار الهجمات لها أهمية بالغة فيما يتعلق بتحركات األفراد العسكريين 
واألعيان العسكرية ومواقعها، ويرجع ذلك إلى خطر وقوع ضرر لألشخاص المدنيين 

واألعيان المدنية ناجم عن وجودهم.
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وتشمل االحتياطات، إلى أقصى حد ممكن:
• المناطق 	 خارج  العسكرية  المواقع  ُتنشأ  وأن  العسكرية  التحركات  تجري  أن  ضمان 

المكتظة بالسكان والمناطق المحمية )انظر القسمين الفرعيين 2.1.3.4 و7.1.3.4(؛ و
• نقل المدنيين واألعيان المدنية من المناطق المجاورة للتحركات والمواقع العسكرية 	

)انظر القسمين الفرعيين 3.1.3.4 و4.1.3.4(.

البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية   /57 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
]النزاعات   ]15 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /8 الثاني، 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.3.4 التحركات: التنفيذ السريع
عندما يجب أن تمر وحدات عسكرية عبر المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها، 

فإنه يجب أن يتم تنفيذ تحركاتها بسرعة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57 و58/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول 
15 و22 و23[  المجلد األول،  العرفي،  الدولي اإلنساني  القانون  8/ دراسة حول  الثاني، 
القانون  الدولية، باستثناء دراسة حول  النزاعات المسلحة غير  الدولية/  ]النزاعات المسلحة 
في  المنطبقة  العرفية  القواعد  من  ُتعد  التي   23 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي 

النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

3.2.3.4 التحركات: التوقف
يجب أن يحدث توقف تحركات الوحدة العسكرية )مثل التوقف ألخذ قسط من الراحة بعد 
فترات معينة من الوقت، والتوقف بين الحين واآلخر، وتشكيل القوافل(، عندما يسمح 
مأهولة  مناطق  في  األقل  على  أو  بالسكان  المأهولة  المناطق  خارج  التكتيكي،  الوضع 
أقل كثافة سكانية. وينبغي أن يوضع في االعتبار أن وجود وحدة من الجيش في منطقة 
مأهولة بالمدنيين قد يزيد من خطر وقوع ضرر للمدنيين واألعيان المدنية، ومن ثم، يجب 

أن ُينفذ أي توقف في التحركات بطريقة تقلل هذا الخطر.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57 و58/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول 
و23[  و22   15 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /8 الثاني، 
القانون  حول  دراسة  باستثناء  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 23، النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

4.2.3.4 المواقع في منطقة مأهولة بالسكان: االحتياطات
في الظروف التي توجد فيها وحدة عسكرية متنقلة في منطقة يتركز فيها مدنيون أو أعيان 
مدنية، فإنه يجب على القائد المسؤول أن يتخذ تدابير إضافية للحد من الخطر من أجل 
تجنب خطر فقد أرواح المدنيين أو وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو حدوث أضرار 

باألعيان المدنية جراء وجود تلك الوحدة العسكرية أو على األقل الحد منها.

ومن األمثلة على هذه التدابير ما يلي:
• وسم حدود مواقع الوحدة العسكرية بالعالمات؛	
• تقييد الوصول إلى مواقع تحتوي على وحدات عسكرية وتنظيم هذا الوصول؛	
• إصدار معلومات السالمة للسكان المدنيين؛ و	
• نقل السكان المدنيين الذين يعيشون في محيط الوجود العسكري وذلك بصفة مؤقتة.	

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة  و58/   57 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
المجلد األول، 15 و22 و23 و24[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير 
الدولية )دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 15 و22(، )دراسة 
اللتان ُتعدان من القواعد  حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 23 و24( 

العرفية المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[
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3.3.4 الممتلكات الثقافية
1.3.3.4 الممتلكات الثقافية: مقدمة

الممتلكات الثقافية محمية بموجب القانون الدولي، على كل طرف في نزاع مسلح التزامات 
الثالث(. وتشمل هذه  الفصل  الثقافية في  الممتلكات  يتعلق بحمايتها )انظر تعريف  فيما 

االلتزامات اتخاذ احتياطات ضد آثار هجمات العدو بغية الحفاظ على هذه الممتلكات.

ويناقش القسم الفرعي 6.4.5 التزام القادة بحماية الممتلكات الثقافية من آثار الهجمات 
التي يشنونها.

2.3.3.4 حظر االستخدام العسكري للممتلكات الثقافية
يحظر استخدام الممتلكات ذات األهمية العظيمة للتراث الثقافي ألي شعب ألغراض يرجح 

أن تعرضها للتدمير أو الضرر، إال في الحاالت التي تستلزمها الضرورة العسكرية.

ومن ثم، على سبيل المثال، يجب أال يستخدم مبنى ديني تاريخي لتخزين األسلحة، ألن 
األسلحة ُتعد أهدافاً عسكرية باإلضافة إلى أنها تجعل هذا المبنى هدفاً عسكرياً للهجوم.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 39/ اتفاقية الهاي لحماية 
الممتلكات الثقافية، 4[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

يشملها  التي  النزاعات  في  القيود  من  مزيد  الثقافية:  3.3.3.4 الممتلكات 
البروتوكول اإلضافي األول أو البروتوكول اإلضافي الثاني 

البروتوكول  أو  األول  اإلضافي  البروتوكول  فيها  يسري  التي  المسلحة  النزاعات  في 
اإلضافي الثاني، يحظر استخدام اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة، التي 

تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، في دعم المجهود الحربي.

وال ُتخل هذه األحكام بأحكام اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 
وبروتوكولها الثاني على النحو الموضح أدناه.

الموضحة  العرفي  الدولي  القانون  وأحكام  اإلضافيين  البروتوكولين  بين  الفرق  ويتمثل 
حاالت  في  الشأن  هذا  في  االلتزامات  عن  بالتخلي  تسمح  األحكام  هذه  أن  في  أعاله 

الضرورة العسكرية، في حين ال يسمح البروتوكوالن اإلضافيان بهذا.

]النزاعات   ]16 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /53 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

لحماية  الهاي  اتفاقية  تشملها  التي  الحاالت  في  الثقافية  4.3.3.4 الممتلكات 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها الثاني

عام  في  المؤرخة  مسلح  نزاع  حالة  في  الثقافية  الممتلكات  لحماية  اتفاقية الهاي  تضع 
يوفر  أجزاء  ثالثة  من  نظاماً   1999 عام  في  المؤرخ  الثاني  وبروتوكولها   1954

مستويات مختلفة من الحماية ألنواع مختلفة من الممتلكات الثقافية على النحو التالي:
• الممتلكات الثقافية؛	
• الممتلكات الثقافية تحت الحماية الخاصة؛ و 	
• الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة.	

لالطالع على تعاريف هذه المصطلحات، انظر الفصل الثالث.
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الممتلكات  لحماية  الهاي  )اتفاقية  أساسية  قاعدة  الثقافية:  5.3.3.4 الممتلكات 
الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها الثاني(

الثقافية في حالة نزاع  اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات  يجب على الدول األطراف في 
مسلح االمتناع عن استعمال الممتلكات الثقافية واألماكن المجاورة لها مباشرة والوسائل 
مسلح.  نزاع  حالة  في  التلف  أو  للتدمير  تعرضها  قد  ألغراض  لحمايتها  المخصصة 
ومن ثم، يجب أال تستخدم أطراف النزاع الممتلكات الثقافية بطريقة تحولها إلى هدف 

عسكري.

وال يجوز التخلي عن هذا االلتزام إال في حاالت الضرورة العسكرية الملحة.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 4[

ال يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن االلتزامات من أجل استخدام 
ممتلكات ثقافية ألغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إال إذا لم يوجد، وما دام لم 
يوجد، خيار ممكن بين ذلك االستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه 

لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة.

في  تعادل  قوة عسكرية  قائد  إال  القهرية  العسكرية  بالضرورات  التذرع  قرار  يتخذ  ال 
حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك.

 
]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 6[

الممتلكات  بإبعاد  مستطاع،  حد  أقصى  إلى  النزاع،  أطراف  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
موقعها،  في  لها  كافية  حماية  توفير  أو  العسكرية  األهداف  المنقولة عن جوار  الثقافية 

وتجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 8[

لحماية  الهاي  )اتفاقية  الخاصة  الحماية  تحت  الثقافية  6.3.3.4 الممتلكات 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح(

الثقافية في حالة نزاع  اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات  يجب على الدول األطراف في 
مسلح االمتناع عن استخدام الممتلكات الثقافية تحت الحماية الخاصة أو استخدام األماكن 
للتدابير  الممتلكات  هذه  استخدام  األمر  هذا  ويشمل  حربية.  ألغراض  لها  المجاورة 

الدفاعية.

وهذه القاعدة بالغة األهمية ألنه بمجرد استخدام أحد األطراف الممتلكات الثقافية ألغراض 
عسكرية، يصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بضمان حصانة الممتلكات المذكورة 

إلى أن تنتهي هذه المخالفة للقاعدة.

غير أنه يجب على الطرف المعادي، كلما أمكن، أن يطلب أوالً من الطرف المخالف 
إنهاء هذه المخالفة.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 9 و11[
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ال يجوز رفع الحصانة عن الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة 
إال في حاالت استثنائية لضرورة عسكرية قهرية من أجل أمور الدفاع. وال يقرر رفع 
الحصانة إال قائد قوة تعادل في الحجم أو تفوق فرقة عسكرية. ويجب على السلطات العليا 
أن تنظم، في قواعد االشتباك أو ما يعادلها من أوامر، أي من القادة سُيمنحون السلطة 
عندما  الحصانة،  رفع  قرار  إبالغ  ويجب  القهرية.  العسكرية  الضرورة  وجود  لتحديد 

تسمح الظروف، إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 11[

الثاني  )البروتوكول  المعززة  بالحماية  المشمولة  الثقافية  7.3.3.4 الممتلكات 
التفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح(

الثقافية في حالة نزاع  اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات  يجب على الدول األطراف في 
الثقافية المشمولة بالحماية المعززة أو األماكن  الممتلكات  مسلح االمتناع عن استعمال 
المجاورة لها مباشرة في دعم أي عملية عسكرية، بما في ذلك أي عملية دفاعية، أو بأي 

طريقة أخرى تحول هذه الممتلكات إلى هدف عسكري.

ُتعد هذه القاعدة مهمة ألن الممتلكات الثقافية التي يجعل منها استخدامها هدفاً عسكرياً 
الفرعي  القسم  )انظر  معينة  لقيود  وفقاً  للهجوم،  تتعرض  وقد  المعززة  حمايتها  تفقد 

.)9.6.4.5

عالوة على ذلك، قد يستلزم استخدام الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة في 
دعم العمليات العسكرية قيام لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بإلغاء 

وضع الحماية المعززة لهذه الممتلكات أو تعليقه.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 12 و13 و14[

8.3.3.4 حراسة الممتلكات الثقافية
لن ُيعد قيام قوات الشرطة أو حراس مسلحين مكلفين خصيصاً بحراسة الممتلكات الثقافية 
أو حمايتها )على سبيل المثال ضد السرقة أو النهب أو أعمال التخريب( عمالً عسكرياً.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 4 و8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 
المسلحة غير الدولية[

4.4 االتصاالت غير العدائية مع األطراف األخرى في النزاع المسلح 
ذلك  في  بما  المسلح،  النزاع  أطراف  بين  العدائية  غير  االتصاالت  القسم  هذا  يتناول 
االتصاالت من جانب واحد مثل التحذيرات واإلخطارات واالتفاقات بين األطراف أثناء 

النزاع المسلح واالتصاالت عبر وسطاء.
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1.4.4 إخطارات من جانب واحد
1.1.4.4 إخطارات من جانب واحد: الموضوع

تتضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول العديد من األحكام التي تتطلب أو 
توصي بأن يوجه األطراف في أي نزاع مسلح إخطارات إلى بعضهم البعض بالعناصر 

التالية، وذلك من بين أمور أخرى:
• أسماء السفن الطبية وأوصافها وغيرها من التفاصيل؛	
• مواقع الوحدات الطبية الثابتة؛	
• تحليق الطائرات الطبية فوق المناطق التي ال يسيطر عليها طرف خصم؛	
• أسماء الجمعيات التي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها للخدمات الطبية لقواتها  	

المسلحة؛
• إدماج قوات إنفاذ القانون أو القوات شبه العسكرية في قواتها المسلحة؛	
• مختلف اإلخطارات المتعلقة بحسابات أسرى الحرب؛ و	
• هروب أسرى الحرب.	

المعاهدات  أحكام  إلى  الرجوع  يمكن  اإلخطارات،  لهذه  الالزمة  اإلجراءات  لمعرفة 
المحددة أدناه.

اتفاقية جنيف  الثانية، 22-25 و38 و43/  اتفاقية جنيف  ]اتفاقية جنيف األولى، 26/ 
الثالثة، 21 و63 و65 و94/ البروتوكول اإلضافي األول، 12 و23 و 25-29 و43[ 

]النزاعات المسلحة الدولية[

2.4.4 اتفاقات
1.2.4.4 ترتيبات محلية لنقل الضحايا

البحث عن  أجل  النيران من  أو وقف إطالق  أو عقد هدنة  ترتيبات محلية  يجب عمل 
الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وتبادلهم وإجالئهم، وذلك كلما سمحت الظروف.

]اتفاقية جنيف األولى، 15/ اتفاقية جنيف الثانية، 18[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.2.4.4 الترتيبات المحلية للمناطق المحاصرة والمطوقة
يمكن أيضاً عمل ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والغرقى والعجزة والمسنين 
واألطفال والنساء الحوامل من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور أفراد الخدمات 

الطبية والدينية ومعداتهم في طريقهم إلى هذه المناطق.

 ]17 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /18 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /15 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
]النزاعات المسلحة الدولية[

3.2.4.4 اتفاقات خاصة أخرى
تتضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول العديد من األحكام بشأن اتفاقات 

خاصة بين أطراف أي نزاع مسلح دولي، منها على سبيل المثال وليس الحصر:
• إنشاء مناطق االستشفاء أو السالمة، والمناطق المحايدة والمناطق منزوعة السالح؛	
• االتفاقيات 	 في  ذكره  سبق  ما  بخالف  محددة  ألعيان  عليها  متفق  عالمات  أو  وسم 

والبروتوكول اإلضافي األول؛



4

123 االلتزامات العامة في أثناء القتال

• إعادة األشخاص المحميين إلى أوطانهم على النحو المحدد في اتفاقية جنيف الرابعة، 	
بمن في ذلك المعتقلون المدنيون وأفراد الخدمات الطبية الذين يتم استبقائهم؛

• إعادة أسرى الحرب مباشرة إلى أوطانهم أو إيواؤهم في بلد محايد؛	
• إنشاء فرق للبحث عن الموتى وتحديد هويتهم واستعادة جثثهم، وتسهيل الوصول إلى 	

المقابر، وعودة رفات المتوفى ومتعلقاته الشخصية؛
• طرود اإلغاثة والشحنات الجماعية للمعتقلين المدنيين وأسرى الحرب؛	
• تحليق الطائرات؛	
• البروتوكول 	 بالفعل في  أشكال إضافية من الحماية تتجاوز أشكال الحماية المطلوبة 

اإلضافي األول لألعيان المحتوية على قوى خطرة؛ و
• إجراءات التحقيق بشأن انتهاكات قانون النزاعات المسلحة.	

جنيف  اتفاقية  و52/  و37  و36  و31  و28  و23  و15  و10   6 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
الثانية، 6 و10 و18 و31 و38-40 و43 و44 و53/ اتفاقية جنيف الثالثة، 6 و10 و23 
و28 و33 و60 و65-67 و72 و73 و75 و109 و110 و118/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
7 و11 و14 و15 و17 و36 و83 و108 و109 و132 و133 و149/ البروتوكول 

اإلضافي األول، 26-29 و33 و34 و56 و59 و60 و66[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.2.4.4 االتفاقات: قاعدة
يجوز لقادة القوات المسلحة المتقاتلة أن يعقدوا اتفاقات في أي وقت. ويجب أال تؤثر هذه 
النحو  المحمية على  المحميين واألعيان  األشخاص  على وضع  تأثيراً ضاراً  االتفاقات 

الوارد في المعاهدات الدولية.

ويعتمد الشكل الذي ينبغي أن يأخذه االتفاق على الموضوع، على النحو الموضح أدناه.

]اتفاقية جنيف األولى، 6/ اتفاقية جنيف الثانية، 6/ اتفاقية جنيف الرابعة، 7 و47[

5.2.4.4 االتفاقات: المحلية وقصيرة األجل
يمكن إبرام اتفاقات محلية أو قصيرة األجل أو عاجلة للغاية شفوياً، حسب طبيعة الموقف 

أو صفته العاجلة، مثل:
• االتفاقات المحلية للبحث عن الجرحى والغرقى والموتى عقب أعمال القتال؛	
• اتفاق مسبق لتحليق طائرة طبية لمرة واحدة فوق منطقة صغيرة يسيطر عليها العدو.	

]اتفاقية جنيف األولى، 15/ اتفاقية جنيف الثانية، 18/ البروتوكول اإلضافي األول، 27[

6.2.4.4 االتفاقات: لفترات أطول
يجب أن ُتبرم االتفاقات على نطاق واسع أو على مدى أطول كتابة )على سبيل المثال 
ما يكون بشأن المناطق المحايدة والمواقع المجردة من وسائل الدفاع وتحليق الطائرات 

الطبية فوق مناطق كبيرة يسيطر عليها العدو وإخالء منطقة محاصرة(.

ويمكن أن ُتصاغ هذه االتفاقات على غرار األحكام التفصيلية لقانون النزاعات المسلحة 
)على سبيل المثال لمناطق االستشفاء والمناطق منزوعة السالح والمواقع المجردة من 

وسائل الدفاع(. انظر القسم الفرعي 3.2.4.4.
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فيما يلي المراجع الخاصة بمشروعات االتفاقات.
]اتفاقية جنيف األولى، الملحق األول/ اتفاقية جنيف الثالثة، الملحق األول/ اتفاقية جنيف 

الرابعة، الملحق األول[

3.4.4 االتصاالت المباشرة والوسطاء
1.3.4.4 االتصال المباشر بين القادة

يجوز للقادة أن يدخلوا في اتصال غير عدائي مع القوات المسلحة المعادية في أي وقت، 
وذلك باستخدام أي وسائل تقنية متاحة لالتصال )الهاتف أو الالسلكي وما إلى ذلك(.

وُتبنى مثل هذه االتصاالت على حسن النية.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 66[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.3.4.4 حاملو العلم األبيض أو »المفاوضون«
يجوز إجراء اتصاالت بين أطراف النزاع عن طريق أشخاص مفوضين من الطرف 
التابعين له للعمل كوسطاء وجهاً لوجه مع العدو. وغالباً ما يعرفوا أنفسهم عن طريق 
»التقدم حاملين علماً أبيض«. وترد اإلشارة في اتفاقيات الهاي إلى هؤالء األشخاص 

باسم »المفاوضون«.

ويجب احترام هؤالء الوسطاء. ويمتد حق عدم االعتداء على سالمتهم إلى المركبة التي 
ترفع علماً أبيض التي يستخدمونها، وكذلك لألشخاص المرافقين لهم )السائق والمترجم، 

وغيرهما(.

المعلومات  جمع  في  لالنخراط  المتميز  وضعهم  استغالل  للمفاوضين  يجوز  وال 
االستخبارية.

المتميز  استغلوا وضعهم  إذا  على سالمتهم  االعتداء  عدم  في  حقهم  المفاوضون  ويفقد 
الرتكاب عمل مخالف للقانون الدولي وضار بالخصم. ويجوز عندئذ إلقاء القبض عليهم 

ومحاكمتهم.

وليس لزاماً على القادة استقبالهم في جميع الظروف.

يسببه  قد  ضرر  أي  لمنع  الالزمة  االحتياطات  يتخذ  أن  يستقبلهم  الذي  للقائد  ويجوز 
وجودهم. على سبيل المثال، قد يفرض تدابير سالمة )مثل عصب العينين(.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 32-34/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول 66-69[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.3.4.4 االتصال عن طريق طرف ثالث )وسيط(
يجوز للقادة أيضاً أن يطلبوا من طرف ثالث، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر أو منظمة 

دولية أو أعضاء في عملية لدعم السالم، العمل كوسيط بين أطراف النزاع المسلح.

اتفاقية جنيف  المجلد األول، ص. 66  العرفي،  الدولي اإلنساني  القانون  ]دراسة حول 
األولى، 8-10 و23/ اتفاقية جنيف الثانية، 8-10/ اتفاقية جنيف الرابعة، 9-11 و14/ 
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 21 و23/ البروتوكول اإلضافي األول 5 و60 

و81/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 34[
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ترد فيما يلي اإلشارة إلى مشاريع االتفاقيات. 

]اتفاقية جنيف األولى، الملحق األول )مشروع االتفاقية(/ اتفاقية جنيف الثالثة، الملحق 
األول/ اتفاقية جنيف الرابعة، الملحق األول[

5.4 الدفاع المدني
يحدد هذا القسم القواعد المتعلقة بالدفاع المدني ومشاركة القوات المسلحة في مهام الدفاع 

المدني. وال تنطبق هذه القواعد إال في النزاعات المسلحة الدولية.

1.0.5.4 التعريف: الدفاع المدني
»الدفاع المدني« هو مجموعة من المهام المحددة الرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد 
األخطار جراء النزاع المسلح والكوارث ومساعدتهم على التعافي من آثارها الفورية. 

كما يهدف إلى ضمان بقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.0.5.4 التعريف: مهام الدفاع المدني
»مهام الدفاع المدني« المحددة الواردة في قانون النزاعات المسلحة هي:

• اإلنذار؛	
• اإلجالء؛	
• تهيئة المخابئ؛	
• تهيئة إجراءات التعتيم؛	
• اإلنقاذ؛	
• الخدمات الطبية، ومن ضمنها اإلسعافات األولية والعون في المجال الديني؛	
• مكافحة الحرائق؛	
• تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعالمات؛	
• مكافحة األوبئة والتدابير الوقائية المماثلة؛	
• توفير المأوى والمؤن في حاالت الطوارئ؛	
• المساعدة في حاالت الطوارئ إلعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة؛	
• اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال غنى عنها؛	
• مواراة الموتى في حاالت الطوارئ؛	
• المساعدة في الحفاظ على األعيان الالزمة للبقاء على قيد الحياة؛ و	
• أوجه النشاط المكملة الالزمة لالضطالع بأي من المهام السابق ذكرها، ومن ضمنها 	

التخطيط والتنظيم على سبيل المثال ال الحصر.

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.0.5.4 الترخيص
المختصة ألحد أطراف  السلطات  لها  تنظمها وترخص  أن  المدني يجب  الدفاع  أجهزة 

النزاع المسلح.

]البروتوكول اإلضافي األول، 61[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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4.0.5.4 الحماية من الهجوم
وأفرادها  بها  الخاصة  واألعيان  النقل  ووسائل  المدني  الدفاع  أجهزة  احترام  يجب 
وحمايتهم. وال يجوز استهدافها بالهجوم. ويجب أن يسمح لها باالضطالع بمهام الدفاع 

المدني المنوطة بها، إال في حالة الضرورة العسكرية الملحة.

وتفقد األجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها الحماية المكفولة التي تتمتع بها إذا ارتكب 
أفرادها، خارج نطاق مهامهم، أعماالً ضارة بالعدو. بيد أن هذه الحماية ال توقف إال بعد 
توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك مالئماً، مهلة معقولة ثم يبقى هذا اإلنذار بال استجابة.

وتتمتع المباني والمواد المستخدمة ألغراض الدفاع المدني والمالجئ المخصصة للسكان 
المدنيين بالحماية نفسها من الهجوم مثل األعيان المدنية األخرى.

]البروتوكول اإلضافي األول، 62 و65[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.0.5.4 العالمة المميزة
على  اللون  أزرق  األضالع  متساوي  مثلث  من  المدني  للدفاع  المميزة  العالمة  تتكون 

أرضية مربعة برتقالية اللون.

يجب على كل طرف في النزاع أن يسعى لتأمين إمكانية تحديد هوية ما يلي عن طريق 
استخدام العالمة المميزة:

• أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها؛ و	
• المخابئ التي يستخدمها السكان المدنيون دون غيرهم.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 66/ البروتوكول اإلضافي األول، الملحق األول، الفصل 
الخامس[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.0.5.4 اإلشارات المميزة
باإلضافة إلى العالمة المميزة، يجوز ألطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات 

مميزة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 66[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.0.5.4 األسلحة
يجوز ألفراد الدفاع المدني أن يحملوا أسلحة شخصية خفيفة فقط من أجل حماية أنفسهم 

أو ألغراض حفظ النظام.

التي يجري فيها أو  المناطق  النزاع في  على الرغم من هذا، يجب أن يقصر أطراف 
يحتمل أن يجري فيها قتال في البر هذه األسلحة على المسدسات، وذلك من أجل المساعدة 

في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين.

]البروتوكول اإلضافي األول، 65[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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8.0.5.4 التعاون مع السلطات العسكرية
يمكن ألفراد الدفاع المدني التعاون مع األفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني.

]البروتوكول اإلضافي األول، 65[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

9.0.5.4 المقاتلون والوحدات العسكرية
يجوز أن ُيخصص المقاتلون والوحدات العسكرية بصفة دائمة ألداء مهام الدفاع المدني. 

على الرغم من ذلك، يظل وضعهم كأفراد عسكريين دون تغيير.

لالستفادة من الحماية الممنوحة لألشخاص العاملين في أنشطة الدفاع المدني، يجب على 
األفراد العسكريين المخصصين لذلك أن يظهروا بوضوح العالمة المميزة للدفاع المدني، 
ويجب أن يقتصر نشاطهم على مهام الدفاع المدني. ويمكن أن يؤدي هؤالء األفراد وهذه 
الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق اإلقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.

يصبح األفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في 
قبضة الخصم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 67[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.4 العالمات واإلشارات المميزة
العالمات  وأيضاً  الطبية  للخدمات  المميزة  الشارة  استخدام  قواعد  القسم  هذا  يحدد 

واإلشارات المميزة األخرى.

1.6.4 الخدمات الطبية
1.1.6.4 الشارة المميزة للخدمات الطبية

تتكون الشارة المميزة للخدمات الطبية من صليب أحمر على أرضية بيضاء أو هالل 
أحمر على أرضية بيضاء أو كريستالة حمراء على أرضية بيضاء.

]اتفاقية جنيف األولى، 38/ اتفاقية جنيف الثانية، 41/ البروتوكول اإلضافي الثالث، 2[ 
]النزاعات المسلحة الدولية[

2.1.6.4 استخدام الشارة المميزة
هناك نوعان من االستخدام المسموح به للشارة هما االستخدام للحماية واالستخدام للداللة.

يكون االستخدام للحماية عندما ُيظهر األشخاص أو األعيان التي لها الحق في الحماية 
بموجب قانون النزاعات المسلحة الشارة المميزة في أثناء نزاع مسلح. ويستفيد هؤالء 
وتستخدم  القانون،  في  عليها  المنصوص  األساسية  الحماية  من  األعيان  أو  األشخاص 

الشارة كمظهر مرئي لهذه الحماية.

الخدمات  وأفراد  الطبية  والمواد  الطبي  النقل  ووسائط  الطبية  للوحدات  إال  يجوز  وال 
الطبية والدينية استخدام الشارة المميزة ألغراض الحماية )على النحو الموضح بمزيد من 
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التفصيل في الفقرات التالية(. ويمكن أيضاً للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل 
األحمر التي حصلت على ترخيص من أحد األطراف لتقديم المساعدة للخدمات الطبية 

التابعة لقواته المسلحة استخدام الشارة ألغراض الحماية.

وعند استخدام الشارة المميزة ألغراض الحماية، فإنه يجب أن تكون كبيرة الحجم ومرئية 
حسبما يسمح به الموقف التكتيكي )على سبيل المثال أن ُتضاء في الليل، ويمكن رؤيتها 

باألشعة تحت الحمراء(.

أما االستخدام للداللة فهو استخدام الشارة في وقت السلم أو في أثناء نزاع مسلح إلظهار 
أن شخصاً أو عيناً ما يرتبط بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، دون أن 

يعني الحماية بموجب اتفاقيات جنيف، أو أي نية للتذرع بها.

عند استخدام الشارة في أثناء نزاع مسلح ألغراض الداللة، فإنه يجب أن تكون ذات أبعاد 
صغيرة، وأال توضع على أسطح المنازل أو على الذراع.

ويجوز للجنة الدولية للصليب األحمر استخدام الشارة المميزة في جميع األوقات.

]اتفاقية جنيف األولى، 38-44/ اتفاقية جنيف الثانية، 41-45/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 18، الملحق األول، الفصل الثاني/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 12/ البروتوكول 

اإلضافي الثالث، 1 و2 و4 و5[
]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.1.6.4 مسؤولية السلطة العسكرية
تستخدم الشارات واإلشارات المميزة تحت سلطة طرف النزاع المعني.

 /45-41 الثانية،  جنيف  اتفاقية  الثاني/  الملحق   ،44-38 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
]النزاعات   ]12 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /18 األول،  اإلضافي  البروتوكول 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.1.6.4 أفراد الخدمات الطبية والدينية
يجب أن يضع أفراد الخدمات الطبية والدينية الدائمون على الذراع األيسر عالمة ذراع 
العسكرية وتختم  السلطة  بمعرفة  التي تصرف  المميزة،  الشارة  بالماء وعليها  تتأثر  ال 

بخاتمها.

ال يضع أفراد الخدمات الطبية المؤقتون الشارة إال عند أداء المهام الطبية.

يجب أن يحمل أفراد الخدمات الطبية والدينية بطاقة خاصة لتحقيق الهوية ال تتأثر بالماء 
المواد والملحق  يمكن االطالع على  البطاقة،  تفاصيل  )لمعرفة  المميزة  الشارة  وعليها 

المذكورين أدناه(.

يجب على أفراد الخدمات الطبية والدينية العاملين في منطقة القتال ارتداء أغطية رأس 
ومالبس تحمل الشارة المميزة، وذلك بقدر اإلمكان.

اإلضافي  البروتوكول   /42 الثانية،  جنيف  اتفاقية  و41/   40 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
األول، 51 و81، الملحق الثاني/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 12[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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5.1.6.4 الوحدات الطبية
يجب أن توسم الوحدات الطبية بالشارة المميزة. وال ترفع علماً يظهر الشارة المميزة إال 
بناًء على موافقة السلطات العسكرية. ويجوز أيضاً أن ترفع علمها الوطني، طالما لم تقع 
في قبضة العدو. ويمكن أن تستمر الوحدات الطبية من الدول المحايدة في رفع علمها 

الوطني بعد وقوعها في قبضة العدو.

البروتوكول   /18 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و43/   42 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اإلضافي الثاني، 12[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.1.6.4 السفن والزوارق الطبية
يجب تمييز السفن والزوارق الطبية بعالمات واضحة بالكيفية التالية:

تكون جميع األسطح الخارجية للسفن المستشفيات بيضاء اللون. ويرسم صليب أو أكثر 
بلون أحمر قاتم على كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك على األسطح األفقية. ويجب 

أن تكون الشارات المميزة بأكبر حجم ممكن وأن توضع بكيفية تتيح أفضل رؤية لها.

الصغيرة  الزوارق  وجميع  الساحلية  اإلنقاذ  وزوارق  النجاة  قوارب  تطلى  أن  ويجب 
التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم ترى 

بوضوح.

وعلى جميع السفن المستشفيات أن ترفع علماً أبيض عليه صليب أحمر وكذلك أعالمها 
الذي قبلت  النزاع  التابعة لدول محايدة علم طرف  المستشفيات  الوطنية )وترفع السفن 
العمل تحت إدارته(. وفي حالة احتجازها، يتعين على السفن المستشفيات إنزال األعالم 

الوطنية مؤقتاً.

وفي الليل وفي حالة انخفاض الرؤية، يمكن أن تتخذ السفن الطبية إجراءات لجعل الشارة 
المميزة واضحة بما فيه الكفاية )اإلضاءة، وما إلى ذلك(.

البروتوكول اإلضافي األول، 18 و22 و23[ ]النزاعات  الثانية، 43/  ]اتفاقية جنيف 
المسلحة الدولية[

7.1.6.4 السفن والزوارق الطبية األخرى
يجب أن توسم السفن والزوارق الطبية األخرى، سواًء كانت في البحار أم في أية مياه 
أخرى، بالشارة المميزة قدر اإلمكان بالطريقة نفسها كما هو موضح في الفقرة السابقة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 23[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

8.1.6.4 المركبات الطبية
يجب وسم المركبات الطبية بالشارة المميزة.

البروتوكول  و21/   18 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /35 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اإلضافي الثاني، 11 و12/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 

29[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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9.1.6.4 الطائرات الطبية
على  الوطنية  أعالمها  جانب  إلى  المميزة،  بالشارة  الطبية  الطائرات  توسم  أن  يجب 

سطوحها السفلية والعليا والجانبية.

البروتوكول اإلضافي   /24 البروتوكول اإلضافي األول،   /36 ]اتفاقية جنيف األولى، 
 ]29 المجلد األول،  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  11 و12/ دراسة حول  الثاني، 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

10.1.6.4 اإلشارات المميزة
إلى  باإلضافة  المميزة  اإلشارات  باستخدام  يسمح  أن  النزاع  أطراف  من  ألي  يجوز 

الشارات المميزة.

وينطبق استخدام هذه اإلشارات بصفة أساسية على الطائرات والسفن الطبية.

واإلشارات المميزة هي:
• إشارة ضوئية )ضوء أزرق وامض(؛	
• اإلشارات الالسلكية؛ أو   	
• نظم أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة.	

للتعرف على المواصفات الفنية لإلشارات، يمكن الرجوع إلى الملحق أدناه.

]البروتوكول اإلضافي األول، 18، الملحق األول، الفصل الثالث[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية[

11.1.6.4 إساءة استخدام الشارة المميزة للخدمات الطبية
األغراض  بخالف  آخر  غرض  ألي  الطبية  للخدمات  المميزة  الشارة  استخدام  يحظر 

الموضحة أعاله.

القانون  حول  دراسة   /38 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /53 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]59 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي 

المسلحة غير الدولية[

12.1.6.4 جريمة الحرب المتمثلة في الغدر
ُيعد االستخدام الغادر للشارة المميزة للخدمات الطبية جريمة حرب.

ولذلك ُيعد استخدام الشارة المميزة من أجل قتل الخصم أو إصابته أو أسره جريمة حرب.

]البروتوكول اإلضافي األول، 37 و85[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.6.4 عالمات وإشارات أخرى
1.2.6.4 الدفاع المدني: العالمة المميزة

على  اللون  أزرق  األضالع  متساوي  مثلث  من  المدني  للدفاع  المميزة  العالمة  تتكون 
أرضية مربعة برتقالية اللون.
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يجب على كل طرف في النزاع أن يسعى لتأمين إمكانية تحديد هوية ما يلي عن طريق 
استخدام العالمة المميزة:

• أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها؛ و	
• المخابئ التي يستخدمها السكان المدنيون دون غيرهم.	

يجب أيضاً إصدار بطاقات تحديد الهوية ألفراد الدفاع المدني.

يجوز ألطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات مميزة، وذلك فضالً عن العالمة 
المميزة.

ويجب أن يستخدم أفراد الخدمات الطبية والدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي 
للدفاع المدني العالمة المميزة للخدمات الطبية الموضحة في القسم الفرعي 1.6.4.

]البروتوكول اإلضافي األول، 66/ البروتوكول اإلضافي األول، الملحق األول، الفصل 
الخامس[

2.2.6.4 الشعار المميز للممتلكات الثقافية
يتكون الشعار المميز للممتلكات الثقافية من درع من اللونين األزرق واألبيض. وعلى 

النحو المبين أدناه، يمكن استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثالث مرات.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 16[

3.2.6.4 الشعار المميز: استعمال الشعار بمفرده
يمكن لألشخاص واألعيان التالية استعمال الشعار بمفرده:

• الموظفون المكلفون بحماية ممتلكات ثقافية؛ و	
• الممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة.	

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 17[

4.2.6.4 الشعار المميز: التكرار ثالث مرات
يجوز استعمال الشعار مكرراً ثالث مرات )على شكل مثلث، وتحته عالمة واحدة( من 

أجل األعيان اآلتية:
• الممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛ 	
• هذه 	 نقل  بشروط  تفي  التي  أو  الخاصة  الحماية  نظام  تحت  الثقافية  الممتلكات  نقل 

الممتلكات في حاالت عاجلة؛ و
• المخابئ المرتجلة.	

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 17[

5.2.6.4 الشعار المميز للممتلكات الثقافية: االستخدام
يجب وضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة ووسائل 

النقل تحت نظام الحماية الخاصة في أثناء النزاع المسلح.

ويجوز أن تحمل الممتلكات الثقافية األخرى الشعار المميز.
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ويجب أيضاً أن يكون الشعار مرئياً من األرض على فترات منتظمة كافية لتشير بوضوح 
الخاصة، وعند مدخل  الحماية  نظام  أثرية تحت  أماكن  يحتوي على  إلى محيط مركز 

الممتلكات الثقافية الثابتة األخرى تحت نظام الحماية الخاصة.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 6 و10 و12 و16 و17 و20[

6.2.6.4 العالمة الخاصة الدولية المميزة لألشغال الهندسية والمنشآت المحتوية 
على قوى خطرة

على  المحتوية  والمنشآت  الهندسية  لألشغال  المميزة  الدولية  الخاصة  العالمة  تتكون 
األقطار  متساوية  الزاهي  البرتقالي  باللون  دوائر  ثالث  من  مجموعة  من  خطرة  قوى 

وموضوعة على المحور ذاته.

تستخدم العالمة المميزة تحت سلطة طرف النزاع المعني.

ويجب أن تكون العالمة كبيرة الحجم ومرئية.

تعتمد  وال  اختيارياً  المحتوية على قوى خطرة  الهندسية والمنشآت  وُيعد وسم األشغال 
حمايتها على هذا الوسم.

قد تلجأ أطراف النزاع إلى تدابير إضافية لضمان الحماية، مثل إبالغ الطرف الخصم 
بقائمة األشغال الهندسية والمنشآت المحمية وإحداثياتها الجغرافية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 56، الملحق األول، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.2.6.4 العالمات المميزة المخصصة
يجب على الطرف الذي يسيطر على منطقة منزوعة السالح أو موقع مجرد من وسائل 

الدفاع أن يسمه بالعالمات التي قد يتفق عليها مع األطراف األخرى المعنية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 59 و60[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة 
غير الدولية[

8.2.6.4 إساءة استخدام العالمات واإلشارات المميزة
تحظر إساءة استخدام العالمات واإلشارات المميزة التالية. وتعني إساءة االستخدام وسم 
لهم  يحق  من  بخالف  أعيان  أو  المميزة ألشخاص  واإلشارات  العالمات  تخصيص  أو 

استخدامها ألغراض الحماية:
• الشارة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو الكريستالة الحمراء وإشارات 	

الخدمات الطبية؛
• العالمة المميزة للدفاع المدني؛	
• الشعار المميز للممتلكات الثقافية؛	
• العالمة الخاصة الدولية المميزة لألشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة؛	
• العلم األبيض )علم الهدنة(؛ و	
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• أية عالمات أو إشارات أخرى معترف بها دولياً )مثل العالمات المخصصة للمناطق منزوعة 	
السالح والمواقع المجردة من وسائل الدفاع أو اإلشارات المخصصة للدفاع المدني(.

دراسة   /17 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  اتفاقية الهاي   /38 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 58 و59 و61[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

7.4 احترام العمل الطبي
1.0.7.4 مشكلة إنسانية: الرعاية الصحية تحت الهجوم

العنف  على  أدلة  توثيق  على  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دأبت   ،2008 عام  منذ 
الذي تتعرض له مرافق الرعاية الصحية واألفراد العاملون في مجال الرعاية الصحية 
تم  التي  الحوادث  عدد  وُيعد  اللجنة.  تعمل  حيث  بلداً  ستة عشر  في  وذلك  والمرضى، 
تسجيلها كبيراً للغاية. غير أن اإلحصائيات ال تمثل إال النزر اليسير من الواقع، فهي ال 
تسجل التكلفة المضاعفة جراء العنف - إذ يغادر العاملون في مجال الرعاية الصحية 
التطعيم. وتحد هذه  مواقع عملهم، وتنفد المستلزمات في المستشفيات وتتوقف حمالت 
التأثيرات الجانبية إلى حد بعيد من قدرة مجتمعات محلية بأكملها على الحصول على 
الرعاية الصحية، وهي مجتمعات قد يعاني الكثير من أفرادها مشكالت صحية مزمنة 

أو ناجمة عن الحرب.

في  العاملين  واألفراد  الصحية  الرعاية  مرافق  على  المتعمدة  الهجمات  أن  والواقع 
الدولي.  القانون  تنتهك  ما  دائماً  الطبية  والمركبات  والمرضى  الصحية  الرعاية  مجال 
وتؤكد اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية على حق الجرحى والمرضى المقاتلين 
والمدنيين على حد سواء في أن ُيجنبوا المزيد من المعاناة في أثناء النزاع المسلح وأن 
مرافق  ُتمنح  الواقع،  أرض  على  األمر  هذا  تحقيق  ولضمان  الالزمة.  المساعدة  يتلقوا 
الرعاية الصحية واألفراد العاملون في مجال الرعاية الصحية والمركبات الطبية وضع 
قدم  على  المرضى  جميع  بعالج  القيام  في  واستمرت  حيادها  على  دامت  ما  الحماية 
المساواة - بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية. ويتم تحديد هوية 
المنشآت والمركبات الطبية والعاملين في المجال الطبي بشكل واضح عن طريق استخدام 
رموز الحماية مثل الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحمراء. عالوة على 
ذلك، يتعين على جميع أطراف النزاع بموجب القانون البحث عن الجرحى بعد توقف 
المعارك وجمعهم وتسهيل وصولهم إلى مرافق الرعاية الصحية. )انظر أيضاً األقسام 

الفرعية 3.0.2.5، و2.3.3.5، و3.3.3.5، و1.4.5، و2.4.5(.

]اتفاقية جنيف األولى، 12-44 و50/ اتفاقية جنيف الثانية، 12-45، و51/ اتفاقية جنيف 
الثالثة، 29-32/ اتفاقية جنيف الرابعة، 55-57، و91-92/ البروتوكول اإلضافي األول، 
الدولي  القانون  دراسة حول   /12-7 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  10-31، و41 و85/ 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و111-109[   30-25 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.0.7.4 األنشطة الطبية: األخالقيات
في سياق نزاع مسلح، يشير مصطلح »أخالقيات مهنة الطب« إلى الواجبات األخالقية 
هذه  إصدار  دولة  كل  في  المعنية  الطبية  الهيئة  وتتولى  الطب.  مهنة  على  المفروضة 

الواجبات بصورة عامة في شكل واجبات مهنية.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 16[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية[
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وقد تمت صياغة التفاهم الدولي بشأن أخالقيات مهنة الطب في وثيقتين تبنتهما الجمعية 
الطبية العالمية وهما:

• المدونة الدولية آلداب مهنة الطب؛ و	
• المبادئ األخالقية للبحوث الطبية التي تجرى على البشر )إعالن هلسنكي(.	

ويتم التعامل مع الحالة الخاصة ألخالقيات مهنة الطب أثناء النزاع المسلح في »لوائح 
أن  على  عام  كمبدأ  تنص  التي  المسلح«  النزاع  أوقات  في  العالمية  الطبية  الجمعية 
في  الطب  مهنة  وأخالقيات  تتطابق  المسلح  النزاع  أوقات  في  الطب  مهنة  »أخالقيات 
أوقات السلم«، وتحث األطباء الذين يؤدون واجبهم في أوقات النزاع المسلح على أن 
»يلتزموا باالتفاقيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني واإلعالنات 
الصادرة عن الجمعية الطبية العالمية بشأن أخالقيات مهنة الطب«. وتجدر اإلشارة إلى 

أن وثائق الجمعية الطبية العالمية ليست معاهدات، وليست ملزمة للدول.

]البروتوكول اإلضافي األول، 11 و16/ لوائح الجمعية الطبية العالمية في أوقات النزاع 
المسلح، 1[

3.0.7.4 األنشطة الطبية: اإلجراءات
اإلجراءات الطبية يجب أن:

• تمليها االحتياجات الصحية للشخص المعني؛ و	
• تتفق والقواعد الطبية المرعية وشرف المهنة الطبية.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 11/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 5[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.0.7.4 األنشطة الطبية: األولوية
ُتقرر األولوية في نظام العالج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها )مفهوم »الفرز«(.

وتحظر معايير العالج على أساس الجنسية أو الرتبة أو أي أسباب مماثلة أخرى.

الثالثة،  اتفاقية جنيف  3 و12/  الثانية،  اتفاقية جنيف  3 و12/  األولى،  ]اتفاقية جنيف 
3/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3/ البروتوكول اإلضافي األول، 10/ البروتوكول اإلضافي 
الثاني، 7/  دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 110[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.0.7.4 األنشطة الطبية: حظر التشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية
يحظر التشويه والتجارب الطبية أو العلمية أو أي إجراء طبي ال تقتضيه الحالة الصحية 

للشخص المعني وال يتفق مع المعايير الطبية المرعية.

]اتفاقية جنيف األولى، 3 و12 و50/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و12 و51/ اتفاقية جنيف 
الثالثة، 3 و13 و130/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و32 و147/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 11 و75 و85/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 92/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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6.0.7.4 األنشطة الطبية: عمليات استزراع األعضاء
يحظر استئصال األنسجة أو األعضاء من األشخاص المحميين بغية استزراعها، ولو 

بموافقتهم.

ويستثنى من ذلك حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع باألنسجة الجلدية الستزراعها بشرط 
أن تتم هذه اإلجراءات:

• بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية؛	
• ألغراض عالجية فقط؛ و	
• بشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي تكفل صالح 	

كل من المتبرع والمتبرع له.

]البروتوكول اإلضافي األول، 11[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.0.7.4 األنشطة الطبية: الحماية
ال يجوز بأي حال من األحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية 

يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من الرعاية الصحية.

وال يجوز إرغام األشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على:
• إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد 	

الطبية المرعية عادة؛ أو
• اإلحجام عن إتيان التصرفات أو القيام باألعمال التي يتطلبها شرف المهنة الطبية و/	

أو القواعد الطبية المرعية عادة.

]النزاعات   ]10 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /16 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

8.0.7.4 األنشطة الطبية: اإلبالغ
ال يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية )مثل األطباء والجراحين وهيئة 
زالوا  ما  أو  كانوا  الذين  والمرضى  الجرحى  عن  بمعلومات  اإلدالء  على  التمريض( 
موضع رعايته ألي شخص إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضرراً بهؤالء 

الجرحى والمرضى أو بأسرهم.

على الرغم من ذلك، يجب اإلدالء بمعلومات:
• في الحاالت التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه الشخص الذي يعمل في أنشطة 	

ذات صفة طبية؛
• في الحاالت التي تتطلبها القواعد التي تفرض اإلبالغ عن األمراض المعدية؛ و	
• بغية 	 الجلدية  باألنسجة  التبرع  أو  نقله  بغية  بالدم  التبرع  حاالت  من  حالة  كل  في 

استزراعها إذا تم ذلك التبرع على مسؤولية هذا الطرف، وذلك في شكل سجل يوضع 
تحت تصرف اللجنة الدولية للصليب األحمر.

]البروتوكول اإلضافي األول، 11، و16/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 10[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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8.4 معاملة األجانب في أراضي أحد أطراف النزاع )النزاعات 
المسلحة الدولية(

يتناول هذا القسم الحقوق المحددة الواجبة التطبيق على المدنيين واألشخاص اآلخرين 
المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الذين هم أجانب في األراضي الخاضعة لسيادة 
المهم  ومن  الدولية.  المسلحة  النزاعات  على  إال  التطبيق  واجب  يكون  وال  الخصم. 
مالحظة أن جميع األشخاص، بمن فيهم أولئك األشخاص غير المشمولين بحماية خاصة 
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يستفيدون أيضاً من الضمانات األساسية للمعاملة الواردة 

في القسم 2.7.

انظر  محتلة،  أراٍض  في  الموجودين  المحميين  لألشخاص  المحددة  المعاملة  ولمناقشة 
الفصل الثاني عشر. 

ولمناقشة اعتقال األشخاص المحميين، انظر القسم 4.7.

1.0.8.4 التعريف: األشخاص المحميون
يتمثل الهدف الرئيسي التفاقية جنيف الرابعة في حماية المدنيين أثناء نزاع مسلح دولي. 
وكما هو مبين في القسم الفرعي 3.2.1.12، تنص تلك االتفاقية على عدة مستويات 
تراكمية من الحماية للمدنيين ولألشخاص المحميين اآلخرين. وهي تبين حاالت حماية 
محددة لفئة األشخاص الذين كانوا تاريخياً أكثر عرضة لسوء المعاملة، أي األشخاص 
الذين هم مواطنو الطرف الخصم )للدولة الحاجزة( ويجدون أنفسهم سواًء في أراضي 

الدولة الحاجزة، أو في أراٍض تحتلها الدولة الحاجزة.

التعريف األساسي لألشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة هو ما يلي:

»األشخاص المحميون« هم أولئك األشخاص الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف 
في النزاع ليسوا من رعاياه.

وتستثني اتفاقية جنيف الرابعة مواطني بعض الدول من فئة األشخاص المحميين، ألنه 
من المفترض أن الدولة التي ينتمون إليها يمكن أن توفر لهم الحماية بالطرق الدبلوماسية 

العادية التي تنطبق في أوقات السلم وتظل منطبقة في أثناء النزاع المسلح:
• أوالً، في أراضي أحد أطراف النزاع، تستثني فئة األشخاص المحميين مواطني الدولة 	

التي تشارك في القتال )المتحالفة( أو الدولة المحايدة، ما دامت الدولة التي ينتمون 
إليها ممثلة تمثيالً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.

• ثانياً، في األراضي المحتلة، ال تستثني فئة األشخاص المحميين إال مواطني الدولة 	
التي تشارك في القتال )المتحالفة(، شريطة أن تكون الدولة التي ينتمون إليها ممثلة 
أشخاصاً  المحايدة  الدول  رعايا  ويظل  االحتالل.  دولة  في  عادياً  دبلوماسياً  تمثيالً 

محميين في األراضي المحتلة.
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كما تستثني فئة األشخاص المحميين صراحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة األشخاص 
)الجرحى والمرضى  والثالثة  والثانية  األولى  اتفاقيات جنيف  بموجب  بالفعل  المحميين 

والمقاتلون الغرقى وأسرى الحرب(.

»أشخاص  هم  السابق  التعريف  عليهم  ينطبق  أشخاص  أي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الذين  األفراد  فإن  لذلك،  وفقاً  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  في  الوارد  بالمعنى  محميون« 
يوصفون بأنهم »مرتزقة« أو »جواسيس« أو »إرهابيون« أو الذين يستوفون الشروط 
الواردة أعاله يظلون لهم الحق في الحصول على وضع الشخص المحمي بموجب اتفاقية 
جنيف الرابعة، وذلك رهناً بحق عدم التقيد الوارد في القسم الفرعي 5.0.8.4. ويظل 
خاصة  حماية  على  للحصول  االتفاقية  متطلبات  يستوفون  ال  الذين  األشخاص  أولئك 
منتفعين بالضمانات األساسية للمعاملة الواردة في القسم 2.7. وفي كل األحوال، ال يوجد 

أي أشخاص يتركون في فراغ قانوني.

ويكون الالجئون واألشخاص غير المنتمين ألية دولة دائماً أشخاصاً مشمولين بحماية 
خاصة ألنهم تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه.

اللجنة  73/ تعليق  البروتوكول اإلضافي األول،  4 و5 و44/  الرابعة،  ]اتفاقية جنيف 
الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 4[

2.0.8.4 قاعدة عامة
يستمر تنظيم الوضع القانوني لألشخاص المحميين طبقاً للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق 

في وقت السلم باستثناء القواعد الخاصة بشأن المراقبة واألمن واالعتقال.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 38[

3.0.8.4 عدم التنازل عن الحقوق
ال يجوز لألشخاص المحميين التنازل في أي حال عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى 

قانون النزاعات المسلحة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 8[

4.0.8.4 المسؤولية
التي  المعاملة  عن  مسؤول  محميون  أشخاص  سلطته  تحت  يكون  الذي  النزاع  طرف 

يلقونها، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 29[

5.0.8.4 حاالت عدم التقيد
يجوز لطرف في النزاع، في الظروف المحدودة التالية، عدم التقيد ببعض حاالت الحماية 

الممنوحة لألشخاص المحميين.
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إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص محمي في أراضي 
هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا 
الشخص يحرم من االنتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي 

قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.

وفي كل من هاتين الحالتين، ُيعامل األشخاص المشار إليهم، مع ذلك، بإنسانية، وال يحرمون 
من حقهم في محاكمة عادلة. ويجب أيضاً أن يستعيدوا االنتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي 

يتمتع بها الشخص المحمي في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن دولة االحتالل.

وتجدر اإلشارة إلى أن هؤالء األشخاص ما يزال يحق لهم التمتع بالضمانات األساسية 
للمعاملة اإلنسانية الواردة في القسم 2.7 من البروتوكول اإلضافي األول، المادة 75.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 5/ البروتوكول اإلضافي األول، 75[

6.0.8.4 المعاملة اإلنسانية
يجب معاملة األشخاص المحميين معاملة إنسانية، ويجب حمايتهم ضد جميع أعمال العنف 
والقتل  والتعذيب  الدعارة  على  واإلكراه  العرض  وهتك  واالغتصاب  بالعنف  والتهديد 
واإلبادة والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية أو العلمية وأية أعمال وحشية أخرى، 

سواًء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون، وضد السباب وفضول الجماهير.

العائلية  وحقوقهم  وشرفهم  ألشخاصهم  باحترام  الظروف  جميع  في  معاملتهم  ويجب 
ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم الدينية.

باإلضافة إلى ذلك، تحظر تدابير االقتصاص والعقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد 
أو أخذ الرهائن أو السلب.

وأخيراً، تطبق الحماية األساسية لجميع األشخاص التي تتم مناقشتها في القسم 2.7 من 
البروتوكول اإلضافي األول، المادة 75.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 27 و34-32[

7.0.8.4 الدين
يجب احترام عقائد جميع األشخاص وممارساتهم الدينية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 27 و58[

8.0.8.4 حظر اإلكراه البدني أو المعنوي
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء األشخاص المحميين.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 31 و32[
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9.0.8.4 اإلرغام على العمل
فيما يتعلق بالعمل، فإن األشخاص المحميين:

• ال يجوز إرغامهم على العمل إال بكيفية مماثلة لما ُيتبع مع رعايا طرف النزاع الذين 	
يوجدون في أراضيه؛

• وإيوائهم وملبسهم 	 البشر  تغذية  لتأمين  الالزمة  األعمال  إال على  إرغامهم  يجوز  ال 
ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها عالقة مباشرة بسير العمليات الحربية؛ و

• النزاع، 	 طرف  لمواطني  ُتكفل  التي  نفسها  الحماية  وتدابير  العمل  بشروط  ينتفعون 
والتدريب  والتجهيزات  والملبس  العمل  وساعات  بالرواتب  يتعلق  فيما  وبخاصة 

والتعويض عن حوادث العمل واألمراض المهنية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 40[

10.0.8.4 الحق في مغادرة البلد
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خالله يحق له ذلك، إال إذا 

كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.

ويجب البت في طلب مغادرة البلد طبقاً إلجراء محدد. وفي حالة رفض الطلب، يمكن 
تقديم طلب إلعادة النظر في هذا الرفض لمحكمة أو لجنة إدارية ُتنشأ لهذا الغرض.

 
]اتفاقية جنيف الرابعة، 35 و36[

11.0.8.4 تدابير األمن ضد األشخاص المحميين
إزاء  المسلح  النزاع  بسبب  تكون ضرورية  التي  واألمن  المراقبة  تدابير  اتخاذ  يجوز 
التجول  حظر  التدابير  هذه  تشمل  أن  المثال  سبيل  على  ويمكن  المحميين.  األشخاص 
أو فرض قيود على الحركة أو حظر حمل األسلحة. ويسمح بصالحية تقديرية واسعة 
الحقوق األساسية  التدابير من  تقلل هذه  أنه ال يجوز أن  التدابير، غير  اختيار هذه  في 
لألشخاص المعنيين. على سبيل المثال، يجب أن تستمر جميع الخدمات الطبية في العمل 

والتمتع بحرية الحركة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 27 و41/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف 
الرابعة، 27[

12.0.8.4 االعتقال/ االحتجاز اإلداري
ال يجوز اعتقال األشخاص المحميين أو فرض اإلقامة الجبرية عليهم إال إذا كان ذلك 

ضرورياً ألسباب أمنية ملحة.

لمناقشة االعتقال/ االحتجاز اإلداري لألشخاص المحميين، انظر القسم 4.7.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 41 و42 و43[
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13.0.8.4 النقل إلى دولة أخرى
ال يجوز للدولة الحاجزة نقل األشخاص المحميين إال إلى دولة طرف في اتفاقية جنيف 
إليها راغبة في  المنقولين  الدولة  الدولة الحاجزة أن تتأكد من أن  الرابعة. ويجب على 
تطبيق االتفاقية وقادرة على ذلك. وعالوة على ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في 
تطبيق أحكام االتفاقية، يتعين على الدولة الناقلة أن تتخذ تدابير فعالة لتصحيح الوضع، 

أو أن تطلب إعادة األشخاص المحميين إليها.

وال يجوز نقل أي شخص محمي إلى دولة يخشى فيه االضطهاد بسبب آرائه السياسية 
أو عقائده الدينية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 45[

14.0.8.4 المسائل الجزائية
لالطالع على مناقشة الضمانات القضائية التي يحق لألشخاص المحميين التمتع بها في 

حالة محاكمة جنائية تتعلق بالنزاع المسلح، انظر القسم 7.9.

15.0.8.4 حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في الوصول
يصرح لممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر بالذهاب إلى جميع األماكن التي يوجد بها 
أشخاص محميون، بما في ذلك أماكن االعتقال واالحتجاز والعمل. ويجب السماح لهم 
بإجراء مقابالت شخصية مع األشخاص المحميين بدون رقيب، وباالستعانة بمترجمين 
عند الضرورة. وال يجوز تحديد مدة الزيارات وتواترها. وتعطى الحرية الكاملة لممثلي 

اللجنة الدولية للصليب األحمر فيما يتعلق باختيار األماكن التي يرغبون في زيارتها.

وال تمنع زيارات اللجنة الدولية للصليب األحمر إال ألسباب تقتضيها ضرورات عسكرية 
قهرية، وال يكون ذلك إال بصفة استثنائية ومؤقتة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 143[
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5 االستهداف
في إدارة سير العمليات أثناء النزاعات المسلحة، تكون القوات المسلحة ملزمة بأحكام 
على  الحرب  آثار  من  اإلمكان،  قدر  الحد،  إلى  تهدف  التي  المسلحة  النزاعات  قانون 
أولئك األشخاص الذين يشاركون مشاركة مباشرة في العمليات العدائية واألعيان التي 
يستخدمونها لتحقيق أهدافهم العسكرية. ووفقاً لذلك، توجد مجموعة من القواعد التي تحكم 
تحديد األشخاص واألعيان التي يجوز للقوات المسلحة استهدافها في العمليات العسكرية.

ويتناول هذا الفصل القواعد التي تحكم عمليات االستهداف أرض-أرض، وجو-أرض، 
وبحر-أرض أثناء عمليات القتال. وعلى الرغم من أن أحكاماً مماثلة )ورد معظمها في 
القانون الدولي العرفي( تنطبق على القتال أرض-جو، وجو-جو، وبحر-جو، وأرض-
بحر، وجو-بحر، وبحر-بحر، ال يتم التعامل معها هنا على وجه التحديد. وينطبق هذا 
الفصل على جميع أشكال االستهداف، من إطالق أحد الجنود النار من سالحه على جندي 

من جنود العدو إلى طائرة تلقي قنبلة تزن ألف رطل على أحد األهداف العسكرية.

وتتم مناقشة اإلطار القانوني الذي يحكم الهجمات، هجومية كانت أم دفاعية، باإلضافة 
إلى مجموعة من السلوك المسموح به تجاه األعيان والمناطق المحمية. ويجب على جميع 

المشاركين في تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها أن يطبقوا المبادئ الواردة أدناه.

وينبغي أن ُيقرأ هذا الفصل بالتزامن مع الفصل الرابع الذي يتناول االلتزامات العامة 
أساليب  بعض  استخدام  وحظر  القيود  بشأن  السادس  الفصل  وكذلك  القتال،  أثناء  في 

ووسائل القتال.

1.5  مقدمة للجوانب القانونية لالستهداف: يوضح هذا القسم اإلطار العام للقواعد التي 
تحكم عمليات االستهداف والمبادئ األساسية التي توجه القادة بشأن األشخاص واألعيان 

التي يمكن استهدافها بشكل مشروع.

2.5 األسس القانونية لالستهداف: التمييز والتناسب واالحتياط: يناقش هذا القسم هذه 
قائمة  ويضم  االستهداف،  قرارات  جميع  على  تنطبق  التي  الثالثة،  األساسية  المبادئ 

مرجعية قانونية للتخطيط للهجمات وتنفيذها.

3.5 فئات األشخاص في النزاعات المسلحة: يحدد هذا القسم الفئات المختلفة لألشخاص 
الذين قد يتأثرون جراء العمليات العسكرية، والقواعد التي تحدد ما إذا كان يمكن استهداف 

أي من هذه الفئات وفي أي ظروف يكون مثل هذا االستهداف.

4.5 فئات األعيان في النزاعات المسلحة: يصف هذا القسم الفئات المختلفة لألعيان في 
النزاعات المسلحة، بما في ذلك األعيان المشمولة بحماية خاصة، والقواعد التي تحدد ما 

إذا كان يمكن استهداف أي من هذه الفئات وفي أي ظروف يكون مثل هذا االستهداف.
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5.5 المناطق المحمية: يبحث هذا القسم حماية المناطق المشمولة بحماية خاصة.

6.5 متطلبات المعلومات: يوفر هذا القسم قائمة مرجعية بأنواع المعلومات التي يجب 
قرارات  امتثال  ضمان  أجل  من  وأثنائها  االستهداف  عمليات  قبل  جمعها  القادة  على 

االستهداف لمبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات أثناء الهجوم.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.

1.5 مقدمة للجوانب القانونية لالستهداف
1.0.1.5 المبادئ األساسية لالستهداف

يحدد قانون النزاعات المسلحة القواعد بشأن األشخاص واألعيان التي يمكن أن تكون 
محالً للهجوم المباشر أثناء العمليات العسكرية.

وتعكس هذه القواعد توفيقاً أساسياً بين الضرورات العسكرية واإلنسانية. ويسمح قانون 
ميزة  واكتساب  الحرب  لشن  ضرورية  تكون  التي  القوة  باستخدام  المسلحة  النزاعات 
عسكرية، ما دامت تلك القوة ليست موجهة ضد السكان المدنيين أو األشخاص الذين ال 
يشاركون أو كفوا عن المشاركة المباشرة في العمليات العدائية أو البيئة وال تتسبب في 

ضرر عرضي مفرط لهم.

البروتوكول  الدولية للصليب األحمر،  اللجنة  الديباجة/ تعليق  ]إعالن سان بترسبورغ، 
اإلضافي األول، 48[

وقد انعكس هذا التوفيق بدوره في مبدأ التمييز، الذي يتطلب من القوات المسلحة التمييز 
بشكل واضح في عمليات االستهداف التي تنفذها بين أفراد القوات المسلحة التابعين ألحد 
أطراف النزاع واألهداف العسكرية من جهة، واألشخاص المدنيين واألعيان المدنية من 
تحقيق  أي  التناسب،  في  المتمثلة  الصلة  ذات  المبادئ  التمييز  جهة أخرى. ويوجد هذا 
التوازن بين الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة والضرر العرضي المتوقع 
الذي يلحق بالمدنيين واألهداف المدنية، واالحتياطات أثناء الهجوم، أي ضمان بصورة 
أساسية أن يتم اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لتنفيذ مبدأي التمييز والتناسب وتجنب 

الضرر العرضي للمدنيين واألعيان المدنية.

ويمكن تلخيص كثير مما جاء في قانون االستهداف في هذه المبادئ الثالثة وهي التمييز 
والتناسب واالحتياطات أثناء الهجوم. وهي تنطبق في كل من النزاعات المسلحة الدولية 

والنزاعات المسلحة غير الدولية على حد سواء.

ويحلل القسم 2.5 هذه المبادئ الثالثة ويقدم مبادئ توجيهية أساسية لتخطيط الهجمات 
للمفاهيم التي  العسكرية وتنفيذها. وهناك إشارات مرجعية إلى المناقشة األكثر تفصيالً 

ترد الحقاً في هذا الفصل.
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2.0.1.5 فئات األشخاص في النزاعات المسلحة
من أجل تطبيق مبدأ التمييز، فإنه من األهمية بمكان فهم الفئات القانونية لألشخاص في 
النزاعات المسلحة، وما إذا كان يمكن استهداف أي من هذه الفئات وفي أي ظروف يكون 

مثل هذا االستهداف.

دولي  مسلح  نزاع  في  األطراف  للدول  التابعة  المسلحة  القوات  ُتعد  عامة،  وبصورة 
للدول  المسلحة  القوات  العدائية ضد  العمليات  المشاركة في  الحق في  »مقاتلين« ولهم 
المعادية. وال يوجد مفهوم المقاتل باعتباره فئة قانونية، أي شخص يحق له القتال بالنيابة 
عن دولته دون التعرض لعقوبة جنائية لقيامه بأعمال حرب )مشروعة(، إال في نزاع 

مسلح دولي.

القوات المسلحة )التابعة لدولة طرف  تحدث المواجهة في نزاع مسلح غير دولي بين 
في النزاع( وجماعة مسلحة منظمة )تابعة لطرف غير حكومي(، أو تكون، في بعض 
الحاالت، بين جماعتين مسلحتين منظمتين أو أكثر. وال يحظر قانون النزاعات المسلحة 
على أفراد القوات المسلحة سواًء التابعين لدولة أو لطرف غير حكومي االنخراط في مثل 

هذه العمليات العدائية، ولكنه يسعى بدالً من ذلك إلى التخفيف من آثار النزاع.

على الرغم من ذلك، فإن الجماعات المسلحة المنظمة تنتهك في معظم الحاالت القانون 
الجنائي المحلي بمجرد حمل السالح، ناهيك عن توجيه هذا السالح ضد القوات المسلحة 
من  عفواً  النزاع  في  المشاركين  منح  ويتوقف  غير حكومي.  لطرف  أو  للدولة  التابعة 
المالحقة الجنائية من عدمه بعد انتهاء النزاع المسلح على السلطات الحاكمة. ويتطلب 

القانون من هذه السلطات أن »تسعى« للقيام بذلك في مصلحة السالم الدائم.

]البروتوكول اإلضافي الثاني، 6)5([

في جميع النزاعات المسلحة، يتمتع المدنيون بالحماية من الهجمات المباشرة، »ما لم 
يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا 
في  أفراداً  ليسوا  الذين  األشخاص  هم جميع  المدنيون  ُيعد  األمر،  وفي حقيقة  الدور«. 
هذا  يعني  الدولي،  المسلح  النزاع  وفي  النزاع.  أطراف  ألحد  التابعة  المسلحة  القوات 
أن جميع األشخاص بخالف أفراد القوات المسلحة التابعة للدول المتحاربة »مدنيون« 
)للتعرف على الفئة الخاصة لالنتفاضة العفوية أو الهبة الجماعية، انظر القسم الفرعي 
2.1.3.5 أدناه(. وفي النزاع المسلح غير الدولي، يكون المدنيون هم جميع األشخاص 
الذين ليسوا أفراداً في القوات المسلحة للدولة المعنية، وال هم أعضاء في جماعة مسلحة 

منظمة تحارب بالنيابة عن طرف غير حكومي.

ويوضح قانون النزاعات المسلحة أنه من غير المتوقع أن توفر أطراف النزاع الحماية 
للمدنيين الذين يشاركون بصورة مباشرة في العمليات العدائية ضدها، ومن ثم، يمثلون 
في  المباشرة  المشاركة  مفهوم  وُيذكر  ومهمتها.  األطراف  هذه  لسالمة  مباشراً  تهديداً 
بشكل  تعريف،  دون  ولكن  المسلحة  النزاعات  قانون  في  يرد  الذي  العدائية،  العمليات 
مفصل في »دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون 

الدولي اإلنساني« الذي أصدرته اللجنة الدولية للصليب األحمر عن هذا الموضوع.
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ويناقش القسم 3.5 الفئات القانونية لألشخاص في النزاعات المسلحة، بما في ذلك مفهوم 
المشاركة المباشرة في العمليات العدائية.

3.0.1.5 فئات األعيان في النزاعات المسلحة
ينص قانون االستهداف على أنه يجب على أطراف النزاع المسلح التمييز بين األهداف 
العسكرية واألعيان المدنية. ويجوز توجيه هجوم مباشر لألهداف العسكرية، في حين 
ال يجوز مهاجمة األعيان المدنية. ويتم تعريف األعيان المدنية على أنها جميع األعيان 
بخالف األهداف العسكرية. وفقاً لذلك، فإن تعريف الهدف العسكري أمر بالغ األهمية 

)انظر القسم الفرعي 2.1.4.5(.

المشمولة  الهجمات على األعيان  يقيد  أو  قانون االستهداف  إلى ذلك، يحظر  باإلضافة 
بحماية خاصة، بما في ذلك بعض الممتلكات الثقافية والمنشآت الطبية واألعيان الدينية 

واألشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة على النحو المبين أدناه.

ويناقش القسم 4.5 الفئات القانونية لألعيان في النزاعات المسلحة.

2.5 األسس القانونية لالستهداف: التمييز والتناسب واالحتياط
يناقش هذا القسم األسس القانونية لالستهداف التي تنطبق على جميع قرارات االستهداف 
أثناء النزاعات المسلحة، من التخطيط إلى التنفيذ. ويتمثل الهدف من الفقرات التالية في 
استخدامها كمبادئ توجيهية، مع تعاريف محددة للمصطلحات الرئيسية المبينة أدناه على 

النحو المشار إليه.

1.0.2.5 قاعدة
في جميع النزاعات المسلحة، يجب أن يلتزم الهجوم بالمبادئ الثالثة التالية جميعها:

• يجب أن يوجه إلى هدف عسكري مشروع )مبدأ التمييز(؛	
• يجب أال ينتهك مبدأ التناسب؛ و 	
• يجب أن يلتزم بمبدأ االحتياطات أثناء الهجوم.	

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الوسائل واألساليب المستخدمة في الهجوم مشروعة 
)انظر الفصل 6(.

2.0.2.5 التعريف: الهجوم
يعني »الهجوم« أعمال العنف ضد الخصم، سواًء الهجومية أو الدفاعية. 

ومن ثم، ُتطبق المبادئ التالية في العمليات الهجومية والدفاعية على حد سواء.

]البروتوكول اإلضافي األول، 49[
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*مالحظة: وذلك في إطار معنى قانون النزاعات المسلحة، وحسب مقتضيات الضرورة العسكرية. ويكون هذا األمر دون 
المساس بحقيقة أن القانون المحلي يحظر عموماً على األشخاص بخالف أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة 

المشاركة المباشرة في العمليات العدائية.

1.2.5 المبدأ األول: التمييز
1.1.2.5 قاعدة

أي هجوم يجب أن يوجه إلى هدف عسكري مشروع* )مبدأ التمييز(.

2.1.2.5 الهدف العسكري المشروع
النزاعات المسلحة الدولية

في نزاع مسلح دولي، تتمثل األهداف العسكرية المشروعة* في:
• األهداف العسكرية )انظر القسم الفرعي 2.1.4.5(.	
• 	 2.1.3.5 الفرعية  األقسام  )انظر  القتال  عن  عاجزين  كانوا  إذا  إال  المقاتلون، 

و2.3.3.5، بمن في ذلك المشاركون في »هبة جماعية«(؛ ويجب أال يكون أفراد 
الخدمات الطبية والدينية محالً للهجوم )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5 لالطالع على 

االستثناء من هذه القاعدة(؛
• بالمشاركة 	 فيه  يقومون  الذي  الوقت  مدى  على  آخرين(  أشخاص  )وأي  المدنيون 

المباشرة في العمليات العدائية )انظر القسم الفرعي 5.1.3.5(.

النزاعات المسلحة غير الدولية
في نزاع مسلح غير دولي، تتمثل األهداف العسكرية المشروعة* في:

• األهداف العسكرية )انظر القسم الفرعي 2.1.4.5(؛	
• القوات المسلحة التابعة لدولة طرف في النزاع إال إذا كانوا عاجزين عن القتال )انظر 	

الطبية  الخدمات  أفراد  يكون  أال  ويجب  و2.3.3.5(   2.2.3.5 الفرعيين  القسمين 
االستثناء من  3.3.3.5 لالطالع على  الفرعي  القسم  )انظر  للهجوم  والدينية محالً 

هذه القاعدة(؛
• أعضاء جماعة مسلحة منظمة )القوات المسلحة التابعة لطرف غير حكومي في النزاع(، 	

إال إذا كانوا عاجزين عن القتال )انظر القسمين الفرعيين 4.2.3.5 و2.3.3.5(؛ و
• بالمشاركة 	 فيه  يقومون  الذي  الوقت  مدى  على  آخرين(  أشخاص  )وأي  المدنيون 

المباشرة في العمليات العدائية )انظر القسم الفرعي 5.1.3.5(.

اإلنساني  الدولي  القانون  48 و49 و52/ دراسة حول  ]البروتوكول اإلضافي األول، 
العرفي، المجلد األول، 1 و7 و10[

3.1.2.5 األشخاص المتمتعون بالحماية ضد الهجوم
في جميع النزاعات المسلحة، يجب أال تكون الفئات التالية من األشخاص محالً للهجوم 
المباشر إال على مدى الوقت الذي يقومون فيه بالمشاركة في أفعال معينة تتسبب في 

فقدانهم الحماية الممنوحة لهم.
• المدنيون )انظر القسمين الفرعيين 3.1.3.5 و5.2.3.5(؛	
• األشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال )انظر القسم الفرعي 2.3.3.5(؛	
• أفراد الخدمات الطبية )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5(؛	
• أفراد الخدمات الدينية )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5(؛	
• موظفو اإلغاثة اإلنسانية )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5(؛	
• الصحفيون المدنيون )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5(؛	
• األفراد المشاركون في عمليات دعم السالم )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5(؛ و	
• أفراد الدفاع المدني )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5(.	
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4.1.2.5 األعيان المحمية ضد الهجوم
في جميع النزاعات المسلحة، تحظر أو تقيد الهجمات على األعيان التالية. ويمكن أن تفقد 
األعيان المحمية الحماية من الهجوم إذا تحققت الشروط المحددة لفقدان الحماية، في حين 
يمكن أيضاً أن تفقد األهداف التي ُيقيد الهجوم عليها الحماية الممنوحة لها من الهجوم إذا 

تم االلتزم بجميع القيود )على النحو المبين أدناه(.
• األعيان المدنية )انظر القسم الفرعي 3.1.4.5(؛	
• األعيان تحت حماية خاصة:	

القسم -  )انظر  النقل، والمستلزمات(  )الوحدات، ووسائط  العسكرية  الطبية  األعيان 
الفرعي 2.4.5(؛

القسم -  )انظر  والمستلزمات(  النقل،  ووسائط  )الوحدات،  المدنية  الطبية  األعيان 
الفرعي 2.4.5(؛

األعيان الدينية؛- 
األعيان المستخدمة في عملية لحفظ السالم؛- 
األعيان المستخدمة في عمليات اإلغاثة اإلنسانية؛- 
هيئات الدفاع المدني، ووسائل النقل واألعيان الخاصة بها؛- 
األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة )يقيد الهجوم عليها( )انظر - 

القسم الفرعي 3.4.5(؛
األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين )انظر القسم الفرعي 4.4.5(؛- 
البيئة الطبيعية )يقيد الهجوم عليها( )انظر القسم الفرعي 5.4.5(؛ و- 
الممتلكات الثقافية )يقيد الهجوم عليها( )انظر القسم الفرعي 6.4.5(.- 
• المناطق المحمية )انظر القسم 5.5(.	

5.1.2.5 حظر الهجمات العشوائية
تحظر الهجمات العشوائية. ومن ثم، فإن أي هجوم:

• يجب أن يوجه إلى هدف عسكري مشروع محدد؛	
• يجب أن يستخدم طريقة أو وسيلة للقتال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري مشروع محدد؛	
• يجب أن يستخدم طريقة أو وسيلة للقتال يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه 	

قانون النزاعات المسلحة؛ و
• يجب، إذا كان الهجوم المقترح موجهاً إلى أهداف عسكرية متباعدة ومتمايزة بوضوح 	

والتي تقع في منطقة تضم تركيزاً لمدنيين أو ألعيان مدنية، أن ينفذ في شكل هجمات 
منفصلة على كل هدف عسكري.

]البروتوكول اإلضافي األول، 51/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 
البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 3/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

المجلد األول، 13-11[

2.2.5 المبدأ الثاني: التناسب
1.2.2.5 قاعدة

أي هجوم يجب أال ينتهك مبدأ التناسب.

يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين 
أو إصابات بينهم، أو أضراراً باألعيان المدنية، ويكون مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أن 

يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
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ويتكون الضرر العرضي الذي يلحق بالمدنيين واألعيان المدنية من الخسائر العارضة 
باألعيان  تلحق  التي  واألضرار  المدنيين  في صفوف  إصابات  أو  المدنيين  أرواح  في 

المدنية، أو خليط منها.

اإلنساني  الدولي  القانون  35 و51 و57/ دراسة حول  ]البروتوكول اإلضافي األول، 
معينة،  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر  اتفاقية   /14 األول،  المجلد  العرفي، 
الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية   /3 المعدلة،  بصيغته  الثاني  البروتوكول 

البروتوكول الثاني، 7[

2.2.2.5 الميزة العسكرية
تكون  أن  يجب  المقصودة  الميزة  أن  ومباشرة«  ملموسة  عسكرية  »ميزة  تعبير  يعني 
كبيرة وقريبة نسبياً من التحقق. ويكون تحليل الميزة العسكرية كماً وكيفاً، على سبيل 
المثال، ُيعد العدد اإلجمالي المتوقع من القتلى والجرحى بين صفوف المقاتلين في هجوم 
ووضعهم  رتبهم  مثل  الكيفية،  الجوانب  أن  غير  التناسب،  جوانب  من  مهماً  جانباً  ما 
تأثير مباشر على  وتأثيرهم ومهمتهم الواضحة وأسلحتهم ومواقعهم، سيكون لها أيضاً 
الميزة العسكرية المتوقعة. ويجب إجراء تحليل كمي/ كيفي مماثل فيما يتعلق باألهداف 
العسكرية )على سبيل المثال نوعها وتأثيرها واستخدامها والضرر المحتمل منها وتوجهها 
المباشر للمساهمة في المجهود الحربي وقيمتها االقتصادية والقدرة على استبدالها وقيمتها 

االستراتيجية/ الميدانية/ التكتيكية، وما إلى ذلك(.

3.2.2.5 الضرر العرضي الذي يصيب المدنيين
المدنيين واألعيان  المتوقع أن يصيب  العرضي  من ناحية أخرى، يجب قياس الضرر 
المدنية بالنسبة إلى احتمال تأثرهم )وهو األمر الذي يعتمد على سبيل المثال على موقعهم 
األهداف  وطبيعة  الطقس  وظروف  ودقتها  المستخدمة  األسلحة  وحجم  والتضاريس 
العسكرية المعنية، وما إلى ذلك(. ومن ثم، فإن تحديد ما إذا كان الضرر المتوقع يفوق 
الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الهجوم يعتمد على تحليل كمي ونوعي 
للمدنيين واألعيان المدنية التي من المتوقع أن تتعرض للضرر جراء الهجوم )أي عدد 
من المدنيين المحتمل تعرضهم للمعاناة جراء اإلصابة أو الوفاة، وأهمية البنية التحتية 

المدنية المحتمل تعرضها للضرر، وما إلى ذلك(.

4.2.2.5 اعتبارات
»المنتظرة«  العسكرية  الميزة  إلى  يستند  أنه  في  التناسب  لتحليل  رئيسية  نقطة  تتمثل 
والضرر العرضي »المتوقع« أن يصيب المدنيين واألعيان المدنية. والحقيقة أن مفهومي 
الميزة العسكرية والضرر العرضي الذي يلحق بالمدنيين واألعيان المدنية مفهومان في 
غاية التباين، ولذلك فإنه من الصعب إحداث توازن بينهما وفقاً لما يقتضيه القانون. وال 
توجد معادلة رياضية من شأنها أن تقرر ما إذا كان تدمير هدف عسكري بعينه يضمن 
التنبؤ بصورة معقولة بعدد القتلى أو المصابين من المدنيين أو األعيان المدنية من نوع 
معين. ومع ذلك، يشترط القانون أن يجري كل من الضباط والجنود مثل هذا التقييم بحسن 
نية، استناداً إلى جميع المعلومات المتوافرة لهم على نحو معقول، وأن يقرروا ما إذا كان 

الهجوم المقترح يتجاوز حد الضرر العرضي »المفرط« المتوقع.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر،البروتوكول اإلضافي األول، 51 و57[
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3.2.5 المبدأ الثالث: االحتياطات أثناء الهجوم
1.3.2.5 قاعدة

أي هجوم يجب أن يلتزم بمبدأ االحتياطات أثناء الهجوم.

يعني مبدأ االحتياطات أثناء الهجوم توخي الحرص الدائم من جانب جميع من يشاركون 
المدنيين  المدنيين واألشخاص  العمليات العسكرية على تفادي إصابة السكان  إدارة  في 

واألعيان المدنية.

2.3.2.5 التزامات محددة
تتضمن القاعدة األساسية لالحتياطات أثناء الهجوم، على وجه الخصوص، االلتزامات 

التالية:

اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة
القتال،  وأساليب  تخير وسائل  الممكنة، ال سيما عند  االحتياطات  ُتتخذ جميع  أن  يجب 
من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بهم، أو اإلضرار 
باألعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق. 
وتشمل االحتياطات الممكنة التي يتطلبها القانون أيضاً كل التدابير الممكنة عملياً لضمان 

االمتثال لمبدأي التمييز والتناسب.

وتشمل هذه االحتياطات، على سبيل المثال ال الحصر، جميع التدابير التالية:
• التحقق، استناداً إلى المعلومات المتاحة بشكل معقول، من أن الهجوم لن ينتهك المبدأ 	

األول، أي مبدأ التمييز؛
• العزم على أال ينتهك الهجوم المبدأ الثاني، أي مبدأ التناسب؛	
• توقيت 	 )مثل  التكتيكات  اختيار  وكذلك  والذخائر،  واألسلحة  األسلحة،  أنظمة  اختيار 

الهجوم وزاويته وارتفاعه( من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق 
اإلصابة بهم، أو اإلضرار باألعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي األحوال 

حصر ذلك في أضيق نطاق.

توجيه إنذارات مسبقة وبوسائل مجدية
• يجب توجيه إنذارات مسبقة وبوسائل مجدية للمدنيين عندما يحتمل أن يمس استهداف 	

األهداف العسكرية المدنيين، ما لم يُحل الموقف التكتيكي دون ذلك.
• إنذارات بالوسائل المالئمة لضمان أنها مجدية )على سبيل 	 القادة توجيه  يجب على 

المثال شفوياً أو عن طريق اإلذاعة أو باستخدام مكبرات الصوت أو بإشارات مفهومة 
بصورة عامة أو منشورات(.

• يجب إصدار إنذارات مسبقة وبوسائل مجدية قبل الهجوم على األعيان التي يحق لها 	
التمتع بحماية خاصة )انظر القسم الفرعي 5.1.4.5( التي تستخدم الرتكاب أعمال 
تضر بالعدو. ويجب أن تتضمن هذه اإلنذارات، إلى أقصى ما تسمح به الظروف، 

مهلة لتصحيح الوضع.

اختيار الهدف الذي يسبب الهجوم عليه أقل خطر على المدنيين/ األعيان المدنية
عندما يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، 
ُيختار الهدف الذي يتوقع أن يسبب الهجوم عليه أقل خطر على أرواح المدنيين واألعيان 

المدنية أو األشخاص المحميين واألعيان المحمية األخرى.
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* مالحظة: وذلك في إطار معنى قانون النزاعات المسلحة، وحسب مقتضيات الضرورة العسكرية. ويكون هذا األمر دون 
التابعة للدولة  المساس بحقيقة أن القانون المحلي يحظر عموماً على األشخاص بخالف أفراد القوات المسلحة 

المشاركة المباشرة في العمليات العدائية.

إلغاء/ تعليق الهجوم
يجب إلغاء الهجوم أو تعليقه إذا اتضح أنه سوف ينتهك المبدأ األول، التمييز، أو المبدأ 

الثاني، التناسب.

 /19 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /34 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /21 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اتفاقية الهاي   /11 الثاني،  البروتوكول اإلضافي  57 و65/  البروتوكول اإلضافي األول، 
الرابعة، الالئحة، 26/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 7/ اتفاقية 
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 3/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 15-21[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 
النزاعات المسلحة غير الدولية )دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 

21، النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل([

3.5 فئات األشخاص في النزاعات المسلحة
المسلحة  النزاعات  قانون  يشملها  التي  األشخاص  من  المختلفة  الفئات  القسم  هذا  يحدد 
الفئات من  إذا كان يمكن بشكل مشروع استهداف أي من هذه  التي تحدد ما  والقواعد 

األشخاص وفي أي ظروف يكون مثل هذا االستهداف.

1.3.5 النزاعات المسلحة الدولية )األشخاص(
1.1.3.5 األهداف المشروعة في نزاع مسلح دولي

في نزاع مسلح دولي، يكون األشخاص التالي ذكرهم أهدافاً عسكرية مشروعة:*
• 	 2.1.3.5 الفرعيين  القسمين  )انظر  القتال  عن  عاجزين  كانوا  إذا  إال  المقاتلون، 

و2.3.3.5 بمن في ذلك المشاركون في »هبة جماعية«(؛
• المدنيون )وأي أشخاص آخرين( طوال الوقت الذي يقومون فيه بالمشاركة المباشرة 	

في العمليات العدائية )انظر القسم الفرعي 5.1.3.5(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 48 و51 و52/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
العمليات  في  المباشرة  المشاركة  لمفهوم  تفسيري  دليل  و10/  و7  و6   1 األول،  المجلد 

العدائية، ص. 20-26 و82-77[

2.1.3.5 المقاتلون
تشمل فئة »المقاتلون« ما يلي:

• القوات المسلحة النظامية لدولة طرف في النزاع، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية. 	
والوحدات  والمجموعات  المسلحة  القوات  أفراد  جميع  من  المسلحة  القوات  وتتكون 
المنظمة التي تكون تحت قيادة مسؤولة أمام دولة طرف في النزاع عن سلوك مرؤوسيها.
وُتحدد العضوية الفردية في القوات المسلحة النظامية عادة وفقاً للقانون المحلي للدولة 

)مثل منح رتبة ألحد الضباط(.
• المثال 	 سبيل  )على  النزاع  في  طرف  لدولة  التابعة  النظامية  غير  المسلحة  القوات 

المليشيات والوحدات المتطوعة وحركات المقاومة المنظمة( ما دامت تقاتل بالنيابة عن 
تلك الدولة وبموافقتها، وتكون تحت قيادة مسؤولة.

وفي غياب الئحة رسمية في القانون المحلي، ُتحدد العضوية في قوة مسلحة غير نظامية 
على أساس ما إذا كان الفرد - في واقع األمر - في حالة من »االستمرار في وظيفة 
قتالية« داخل المجموعة أم ال. والمعايير المطبقة في هذه الحالة هي تلك المعايير نفسها 
التي تحكم العضوية في جماعة مسلحة منظمة في نزاع مسلح غير دولي، والتي ُتناقش 

في القسم الفرعي 4.2.3.5.



5

151 االستهداف

• سكان األراضي غير المحتلة الذين »يحملون السالح من تلقاء أنفسهم لمقاومة القوات 	
أن  شريطة  نظامية،  مسلحة  وحدات  لتشكيل  الوقت  لهم  يتوفر  أن  دون  الغازية«، 
يحملوا السالح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها. وهذه فئة نادرة للغاية من 
المقاتلين تعرف باسم »الهبة الجماعية«، والتي توجد فقط عندما يتحركون من تلقاء 

أنفسهم بالفعل في مواجهة غزو ما.
• أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال يعترف بها 	

الطرف اآلخر في النزاع.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 1 و2/ اتفاقية جنيف الثالثة، 4/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 43/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 3 و4/ دليل 
 ]82-77  ،26-21 ص.  العدائية،  العمليات  في  المباشرة  المشاركة  لمفهوم  تفسيري 

]النزاعات المسلحة الدولية[

3.1.3.5 المدنيون
في نزاع مسلح دولي، يكون »المدني« هو أي شخص ال ينتمي إلى القوات المسلحة 

للدولة )سواًء النظامية أو غير النظامية( وال يشارك في »هبة جماعية«. 

]البروتوكول اإلضافي األول، 50/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 5[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

يحظر أن يكون المدنيون محالً للهجوم المباشر، ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات 
العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور.

الفرعي  القسم  في  العدائية«  العمليات  في  المباشرة  »المشاركة  مفهوم  تعريف  ويرد 
5.1.3.5 أدناه.

]البروتوكول اإلضافي األول، 51/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 6[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.1.3.5 الوضع القانوني للمدنيين المرافقين للقوات المسلحة
الخاص  القطاع  من  المتعاقدين  )مثل  المسلحة  القوات  بمرافقة  لهم  المسموح  المدنيون 
والموظفين المدنيين والفنيين ومتعهدي التموين وأفراد الخدمات اإلدارية( يظلون مدنيين.

للهجوم المباشر، ما لم يقوموا بدور مباشر في  ويجب أال يكون هؤالء المدنيون محالً 
الدور. ويجب أن يؤخذ  الذي يقومون خالله بهذا  الوقت  العدائية وعلى مدى  العمليات 
وجودهم في االعتبار في التقييم المطلوب للتناسب الخاص بالهجوم على القوات المسلحة 
التابعة للدولة ورعاياها. ومع ذلك، فإن حقيقة أنهم يرافقون القوات المسلحة تجعلهم أكثر 

عرضة للضرر العرضي.

ولتجنب االلتباس، يجب أال يرتدوا زياً عسكرياً أو شبه عسكري. وبدالً من ذلك، يجب 
توضيح التصريح الممنوح لهم لمرافقة القوات المسلحة عن طريق بطاقة هوية.

لمفهوم  تفسيري  دليل   /50 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /4 الثالثة،  جنيف  ]اتفاقية 
المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية[



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية152

المشاركة  إلى  العدائية: أعمال ترقى  العمليات  المباشرة في  5.1.3.5 المشاركة 
المباشرة في العمليات العدائية

ليست كل األعمال التي يقوم بها المدنيون فيما يتصل بالنزاع المسلح ترقى إلى »المشاركة 
المباشرة في العمليات العدائية«.

ويجب، من أجل تصنيف عمل محدد بأنه يشكل مشاركة مباشرة في العمليات العدائية أن 
يستوفي مجموع المعايير التالية:

• القدرة 	 في  أو  العسكرية  العمليات  في  يؤثر سلباً  أن  العمل  يكون من شأن  أن  يجب 
العسكرية ألحد أطراف النزاع أو على نحو آخر، أن يحدث الموت أو اإلصابة أو 
التدمير لألشخاص المحميين أو األعيان المحمية من الهجمات المباشرة )الوصول إلى 

حد حصول الضرر(؛
•  يجب أن تكون هناك عالقة سببية مباشرة بين العمل والضرر المحتمل أن ينتج عن 	

هذا العمل أو عن عملية عسكرية منسقة، يشكل هذا العمل جزءاً ال يتجزأ منها )العالقة 
السببية المباشرة(؛ و

•  يجب أن يكون العمل مصمماً خصيصاً للتسبب مباشرة بالحد المطلوب لحصول الضرر 	
دعماً لطرف في النزاع وعلى حساب الطرف اآلخر )االرتباط بالعمل الحربي(.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 17-16[

6.1.3.5 المشاركة المباشرة في العمليات العدائية: النطاق الزمني لفقدان الحماية
يفقد المدنيون الحماية من الهجمات المباشرة طوال مدة كل عمل من األعمال المحددة 
عن  المدنيون  يكف  وعندما  العدائية.  العمليات  في  المباشرة  المشاركة  إلى  ترقى  التي 
الممنوحة  الكاملة  الحماية  يستعيدون  فإنهم  العدائية،  العمليات  في  المباشرة  المشاركة 

للمدنيين. وُيشار إلى هذا األمر بمصطلح »الباب الدوار« لحماية المدنيين.
 

واإلجراءات التحضيرية لتنفيذ عمل معين من أعمال المشاركة المباشرة في العمليات 
العدائية، وكذلك االنتشار نحو مكان تنفيذه والعودة من هذا المكان، تشكل جزءاً ال يتجزأ 
من هذا العمل. وبعبارة أخرى، ألغراض مبدأ التمييز، تشكل اإلجراءات التحضيرية، 
واالنتشار والعودة جزءاً من عمل من أعمال المشاركة المباشرة، ويفقد المدنيون المعنيون 

الحماية من الهجمات المباشرة في أثناء تلك األوقات.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 17، و35، 71-70[

وال يمنع أي مما سبق ذكره الدولة من احتجاز المدنيين وإخضاعهم لالعتقال األمني في 
الحاالت التي تستدعي ذلك، على النحو الوارد في قانون النزاعات المسلحة )انظر الفصل 
السابع(. وأيضاً ال يمنع الدولة، بما في ذلك قواتها المسلحة، من تنفيذ مهام إنفاذ القانون، 
بما في ذلك استخدام القوة واألسلحة النارية في الدفاع عن النفس والدفاع عن اآلخرين 

بموجب القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان )انظر الفصل الرابع عشر(.

7.1.3.5 المشاركة المباشرة في العمليات العدائية: حاالت الشك
يجب أن تتخذ جميع االحتياطات المستطاعة في تحديد ما إذا كان الشخص المعني شخصاً 
العمليات  الحال مشاركة مباشرة في  المدني يشارك في هذه  مدنياً، وهل هذا الشخص 

العدائية.
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* مالحظة: وذلك في إطار معنى قانون النزاعات المسلحة، وحسب مقتضيات الضرورة العسكرية. ويكون هذا األمر دون 
المساس بحقيقة أن القانون المحلي يحظر عموماً على األشخاص بخالف أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة 

المشاركة المباشرة في العمليات العدائية.

ما إذا كان فقد الحماية من  وفي حالة الشك في كون شخص ما مدنياً، وإذا كان مدنياً 
الهجمات المباشرة، فيجب أن ُيفترض هذا الشخص محمياً من الهجمات المباشرة.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 17[

2.3.5 النزاعات المسلحة غير الدولية )األشخاص(
1.2.3.5 األهداف المشروعة في نزاع مسلح غير دولي

في نزاع مسلح غير دولي، يكون األشخاص التالي ذكرهم أهدافاً عسكرية مشروعة:*
• أفراد القوات المسلحة لدولة طرف في النزاع، إال إذا كانوا عاجزين عن القتال )انظر 	

القسمين الفرعيين 2.2.3.5 و2.3.3.5(؛
• أعضاء جماعة مسلحة منظمة )القوات المسلحة لطرف في النزاع من غير الدول(، 	

إال إذا كانوا عاجزين عن القتال )انظر القسمين الفرعيين 4.2.3.5 و2.3.3.5(؛
• المدنيون )وأي أشخاص آخرين( على مدى الوقت الذي يشاركون فيه مشاركة مباشرة 	

في العمليات العدائية )انظر القسم الفرعي 5.1.3.5(.

]البروتوكول اإلضافي الثاني، 4 و13/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 1 و6 و7 و10[

2.2.3.5 القوات المسلحة التابعة للدولة
تتكون »القوات المسلحة التابعة للدولة« من جميع أفراد قواتها المسلحة والمجموعات 
والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة أمام تلك الدولة عن سلوك مرؤوسيها. 

وُتحدد العضوية في القوات المسلحة التابعة للدولة عادة وفقاً للقانون المحلي.

وفي النزاع المسلح غير الدولي، ال ينص قانون النزاعات المسلحة على وضع رسمي 
امتيازات  يمنحها  وال  العدائية  العمليات  في  المباشرة  المشاركة  يحظر  وال  للمقاتلين، 
خاصة. ولهذا، يستند حق أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة في المشاركة المباشرة في 

العمليات العدائية ممارسة لوظيفتهم إلى القانون المحلي.

وال يمنع قانون النزاعات المسلحة األفراد التابعين لجماعة مسلحة منظمة من مهاجمة 
القوات المسلحة للدولة الخصم، إال إذا كانوا عاجزين عن القتال. وُيعد أي هجوم تشنه 
جماعة مسلحة منظمة على القوات المسلحة التابعة للدولة انتهاكاً للقانون المحلي، ويمكن 

أن تكون محالً للمالحقة الجنائية.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 1 و4 و7/ دليل تفسيري 
لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 31-30[



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية154

3.2.3.5 الجماعات المسلحة المنظمة
الجماعة المسلحة المنظمة هي الجناح العسكري لطرف من غير الدول في نزاع مسلح 

غير دولي. وقد تكون هذه الجماعات إما:
• القوات المسلحة المنشقة )األجزاء المنفصلة عن القوات المسلحة للدولة(؛ أو	
• المدنيين 	 السكان  بين  التي تجند أعضاءها من  المنظمة األخرى  المسلحة  الجماعات 

أوالً، ولكنها تكتسب درجة كافية من التنظيم العسكري لقيادة العمليات العدائية باسم 
أحد أطراف النزاع.

وييشير مصطلح »الجماعات المسلحة المنظمة« حصراً إلى الجناح المسلح أو الجناح 
العسكري لطرف من غير الدول في نزاع مسلح غير دولي. ولكنه ال يشمل فئات أخرى 
من السكان المدنيين الذين يقدمون الدعم للطرف من غير الدول، مثل جناحه السياسي 

أو اإلنساني.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 33-32[

4.2.3.5 أعضاء الجماعات المسلحة المنظمة
المنظمة  المسلحة  الجماعات  وأعضاء  المنشقة  المسلحة  القوات  أفراد  الفئة  هذه  تشمل 

األخرى.

وبقدر ما يظلون منظمين في البنى التنظيمية للقوات المسلحة للدولة التي كانوا ينتمون 
إليها سابقاً، وطوال المدة التي يحافظون فيها على تلك البنى، تبقى هذه األخيرة هي التي 

تحدد عضوية الفرد في القوات المسلحة المنشقة.

وعلى عكس القوات المسلحة للدولة، نادراً ما تضفي الجماعات المسلحة المنظمة الطابع 
الفرد  لوظيفة  العضوية وفقاً  التجنيد فيها. ومن ثم، عادة ما تحدد  الرسمي على عملية 
يؤدون  الذين  األفراد  ألولئك  المنظمة  المسلحة  الجماعة  في  العضوية  وُتعزى  الفعلية. 
المسلحة  الجماعة  في  العضوية  وتستمر  المجموعة.  تلك  باسم  مستمرة  قتالية  وظيفة 
المنظمة ما دام الفرد المعني يؤدي تلك الوظيفة )التي من المحتمل أن تكون لمدة شهور 

أو سنوات(.

ويتطلب االستمرار في الوظيفة القتالية اندماجاً ثابتاً في جماعة مسلحة منظمة، ويتضمن 
أداء وظائف قتالية مباشرة وأيضاً اإلعداد أو التنفيذ أو قيادة أعمال أو عمليات ترقى إلى 

المشاركة المباشرة في العمليات العدائية )تمت مناقشتها في القسم الفرعي 7.2.3.5(.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يعتبر الفرد الذي يتم تجنيده وتدريبه وتجهيزه من جانب تلك 
الجماعة من أجل أن يشارك باسمها وبصورة مستمرة ومباشرة في العمليات العدائية، 
بأنه يستمر في أداء وظيفة قتالية ويفقد حمايته ضد أي هجوم مباشر حتى قبل أن يقوم 

بعمل عدائي.

علنية  بصورة  القتالية  الوظيفة  أداء  في  الفرد  استمرار  عن  ُيعبر  قد  للظروف،  وتبعاً 
بناًء  تحديده  يتم أيضاً  لباس موحد أو عالمات مميزة أو حمل أسلحة معينة، وقد  عبر 
على تصرف حاسم يدل على المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بصورة مستمرة 
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)وليست عفوية أو متقطعة أو غير منظمة(. وليس هناك نوع واحد من السلوك يشير إلى 
االستمرار في وظيفة قتالية. ولكن هناك مثال حين يشارك الشخص، تكراراً، مشاركة 
مباشرة في العمليات العدائية دعماً لجماعة مسلحة منظمة في ظروف تشير إلى أن مثل 
هذا التصرف يشكل وظيفة دائمة وليس دوراً عفوياً أو عرضياً أو مؤقتاً قام به خالل مدة 

محددة لعملية خاصة. 

وألغراض مبدأ التمييز، ال يظل أي عضو في جماعة مسلحة منظمة مدنياً ويفقد حمايته 
ضد أي هجوم مباشر ما دام استمر في وظيفة قتالية، أي ما دام عضواً في جماعة مسلحة 

منظمة )إال إذا كان عاجزاً عن القتال(.

ويفقد أي عضو في جماعة مسلحة منظمة الحماية الممنوحة للمدنيين إلى أن يعرب بشكل 
قاطع من خالل تصرفاته أنه قد تخلى عن االستمرار في وظيفته القتالية، ومن ثم، لم 
يعد من الممكن اعتباره عضواً في الجماعة المعنية )على سبيل المثال أن يكون هارباً 

من القتال(.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 35-32، 73-71[ 
]النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.2.3.5 المدنيون
يكون »المدنيون« هم جميع األشخاص من غير  الدولية،  المسلحة غير  النزاعات  في 

األعضاء في القوات المسلحة التابعة للدول أو في جماعات مسلحة منظمة.

وال يجوز الهجوم المباشر على المدنيين ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية 
وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 13/ دراسة حول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 5 و10/ دليل تفسيري لمفهوم المشاركة 

المباشرة في العمليات العدائية، ص. 27[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.2.3.5 وضع المدنيين الذين يرافقون أو يدعمون جماعة مسلحة منظمة
األفراد الذين يرافقون أو يدعمون جماعة مسلحة منظمة، ولكن ال تستلزم مهمتهم المشاركة 
لذلك، يظلون  الجماعة. وخالفاً  ليسوا أعضاًء في هذه  العدائية،  العمليات  المباشرة في 
مدنيين يتولون وظائف الدعم. وهكذا، فإن األشخاص الذين يتولون مهام التمويل والتجنيد 
والتدريب والدعاية ليسوا أعضاًء في جماعة مسلحة منظمة إال إذا شملت وظيفتهم أنشطة 
العدائية. وينطبق األمر نفسه على  العمليات  المباشرة في  المشاركة  إلى  إضافية ترقى 
األفراد الذين تنحصر وظيفتهم في تهريب األسلحة وغيرها من التجهيزات أو تصنيعها 
أو صيانتها خارج عمليات عسكرية محددة ليسوا أعضاًء في الجماعة المسلحة المنظمة.

للهجمات المباشرة، ما لم يقوموا بدور مباشر  ويجب أال يصبح هؤالء المدنيون محالً 
أن  ويجب  الدور.  بهذا  خالله  يقومون  الذي  الوقت  مدى  وعلى  العدائية  العمليات  في 
مسلحة  جماعة  على  الهجوم  لتناسب  المطلوب  التقييم  في  االعتبار  في  وجودهم  يؤخذ 
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منظمة وأهدافه العسكرية. ومع ذلك، فإن حقيقة أنهم يرافقون الجماعات المسلحة المنظمة 
تجعلهم أكثر عرضة للضرر العرضي.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 34 و35[

المشاركة  إلى  العدائية: أعمال ترقى  العمليات  المباشرة في  7.2.3.5 المشاركة 
المباشرة في العمليات العدائية

ُيعد مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية هو نفسه في جميع النزاعات المسلحة. 
ويجب، من أجل تصنيف عمل محدد بأنه يشكل مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، أن 

يستوفي هذا العمل مجموع المعايير التالية:
• القدرة 	 في  أو  العسكرية  العمليات  في  يؤثر سلباً  أن  العمل  يكون من شأن  أن  يجب 

العسكرية لطرف من أطراف النزاع المسلح، أو، في حاالت أخرى، أن يلحق الموت 
أو اإلصابة أو الدمار باألشخاص المحميين أو األعيان المحمية من الهجوم المباشر 

)الوصول إلى حد حصول الضرر(؛
• يجب أن تكون هناك عالقة سببية مباشرة بين العمل والضرر المحتمل أن ينتج عن 	

هذا العمل أو عن عملية عسكرية منسقة يشكل هذا العمل جزءاً ال يتجزأ منها )العالقة 
السببية المباشرة(؛ و

• يجب أن يكون العمل مصمماً خصيصاً للتسبب مباشرة بالحد المعين من الضرر دعماً 	
لطرف في النزاع وعلى حساب الطرف اآلخر )االرتباط بالعمل الحربي(.

8.2.3.5 المشاركة المباشرة في العمليات العدائية: النطاق الزمني لفقدان الحماية
يفقد المدنيون الحماية من الهجمات المباشرة طوال مدة كل عمل من األعمال المحددة 
عن  المدنيون  يكف  وعندما  العدائية.  العمليات  في  المباشرة  المشاركة  إلى  ترقى  التي 
الممنوحة  الكاملة  الحماية  يستعيدون  فإنهم  العدائية،  العمليات  في  المباشرة  المشاركة 

للمدنيين. وُيشار إلى هذا األمر بمصطلح »الباب الدوار« لحماية المدنيين.
 

واإلجراءات التحضيرية لتنفيذ عمل معين من أعمال المشاركة المباشرة في العمليات 
العدائية، وكذلك االنتشار نحو مكان تنفيذه والعودة من هذا المكان، تشكل جزءاً ال يتجزأ 
من هذا العمل. وبعبارة أخرى، ألغراض مبدأ التمييز، تشكل اإلجراءات التحضيرية، 
واالنتشار والعودة جزءاً من عمل من أعمال المشاركة المباشرة، ويفقد المدنيون المعنيون 

الحماية من الهجمات المباشرة في أثناء تلك األوقات.

ومن المهم تذكر أن الفرد الذي يقوم باالستمرار في وظيفة قتالية )انظر القسم الفرعي 
الجماعة  في تلك  الواقع عضواً  4.2.3.5( لجماعة مسلحة منظمة يصبح بحكم األمر 
فيه  يقوم  الذي  الوقت  مدى  على  للمدنيين  الممنوحة  الحماية  في  حقه  يسقط  وبذلك 
باالستمرار في وظيفة قتالية. ويجوز له أن يستعيد وضع المدنيين عن طريق فك االرتباط 

بهذه الجماعة.

]البروتوكول اإلضافي الثاني، 13/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 10/ دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 16-

17[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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وال يمنع أي مما سبق ذكره الدولة من احتجاز المدنيين وإخضاعهم لالعتقال األمني في 
الحاالت التي تستدعي ذلك، على النحو الوارد في قانون النزاعات المسلحة )انظر الفصل 
السابع(. وأيضاً ال يمنع الدولة، بما في ذلك قواتها المسلحة، من تنفيذ مهام إنفاذ القانون، 
بما في ذلك استخدام القوة واألسلحة النارية في الدفاع عن النفس والدفاع عن اآلخرين 

بموجب القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان )انظر الفصل الرابع عشر(.

9.2.3.5 المشاركة المباشرة في العمليات العدائية: حاالت الشك
يجب أن تتخذ جميع االحتياطات المستطاعة في تحديد ما إذا كان الشخص المعني شخصاً 
مدنياً، وهل هذا الشخص المدني يشارك في هذه الحالة مشاركة مباشرة في العمليات العدائية.

أما في حالة الشك فيما إذا كان الشخص المدني قد فقد الحماية من الهجمات المباشرة، 
فيجب أن ُيفترض محمياً من الهجمات المباشرة.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 17[

3.3.5 جميع النزاعات المسلحة )األشخاص(
1.3.3.5 قاعدة

في جميع النزاعات المسلحة، يجب أال تكون الفئات التالية من األشخاص محالً للهجوم 
المباشر إال على مدى الوقت الذي يقومون فيه بالمشاركة في أفعال معينة تتسبب في 

فقدانهم الحماية الممنوحة لهم:
• المدنيون )انظر القسمين الفرعيين 3.1.3.5 و5.2.3.5(؛	
• األشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال )انظر القسم الفرعي 2.3.3.5(؛ و	
• األفراد المشمولون بحماية خاصة )انظر القسم الفرعي 3.3.3.5(، بمن فيهم:	

أفراد الخدمات الطبية- 
أفراد الخدمات الدينية- 
موظفو اإلغاثة اإلنسانية- 
الصحفيون المدنيون- 
األفراد المشاركون في عمليات دعم السالم- 
أفراد الدفاع المدني- 

اإلضافي  البروتوكول   /27 الرابعة  جنيف  اتفاقية   /3 الرابعة،   - األولى  جنيف  ]اتفاقيات 
األول، 51/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 13/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

المجلد األول، 6[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.3.3.5 األشخاص العاجزون عن القتال
يكون األشخاص  أال  أنه يجب  المسلحة وهي  النزاعات  قانون  أساسية في  قاعدة  هناك 

»العاجزون عن القتال« محالً للهجوم ويجب معاملتهم معاملة إنسانية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ اتفاقية جنيف األولى، 3 و12/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 
و12/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3 و13/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و16/ البروتوكول اإلضافي 
القانون  4 و7/ دراسة حول  الثاني،  البروتوكول اإلضافي  10 و41 و42 و75/  األول، 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  47 و48[  المجلد األول،  العرفي،  الدولي اإلنساني 

المسلحة غير الدولية[

ُيعد الشخص )عاجزاً عن القتال( إذا:
• وقع في قبضة الخصم؛	
• أفصح بوضوح عن نيته في االستسالم؛ أو	
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• فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر 	
على الدفاع عن نفسه. شريطة أن يحجم في أي من هذه الحاالت عن أي عمل عدائي 

وأال يحاول الفرار.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ البروتوكول اإلضافي األول، 41/ دراسة حول 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]47 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

وُيمنح الشخص الحماية من اللحظة التي يصبح فيها عاجزاً عن القتال، أي بالفعل قبل 
إلقاء القبض عليه وبشكل مستقل عن ذلك.

3.3.3.5 أفراد مشمولون بحماية خاصة
أفراد الخدمات الطبية والدينية

يحظر الهجوم على أفراد الخدمات الطبية والدينية المخصصين للمهام الطبية أو الدينية 
دون غيرها.

ويفقد أفراد الخدمات الطبية والدينية هذه الحماية إذا ارتكبوا أعماالً ضارة بالعدو وتخرج 
عن نطاق وظيفتهم اإلنسانية. ومع ذلك، ال توقف الحماية الممنوحة لهم إال بعد توجيه 
إنذار تحدد فيه مهلة معقولة لتصحيح الوضع. وال ُيعد حمل أفراد الخدمات الطبية أسلحة 
صغيرة للدفاع عن أنفسهم أو الدفاع عن مرضاهم عمالً يضر بالعدو. ومع ذلك، ليس ألفراد 
الخدمات الطبية والدينية الحق الممنوح للمقاتلين للمشاركة المباشرة في العمليات العدائية.

ويحظر توجيه الهجوم إلى أفراد القوات المسلحة المدربين تدريباً خاصاً للعمل كأفراد 
مؤقتة/  بصفة  النقاالت  يحملون  من  المثال  سبيل  )على  دائمين  غير  طبية  خدمات 

كمساعدين( عند قيامهم بهذه المهام.

]اتفاقية جنيف األولى، 24 و26 اتفاقية جنيف الثانية، 36/ اتفاقية جنيف الرابعة، 20/ 
البروتوكول اإلضافي األول، 15/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 9/ دراسة حول القانون 
الدولية/  الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 25 و27 و30[ ]النزاعات المسلحة 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

األفراد اآلخرون
باإلضافة إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية، يحظر توجيه الهجوم إلى:

• موظفي اإلغاثة اإلنسانية )ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى 	
الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور(؛

• الصحفيين المدنيين )بالشرط نفسه(؛	
• »مدنيين« 	 األشخاص  هؤالء  وُيعد  السالم.  دعم  عملية  في  المشاركين  الموظفين 

التي أرسلتهم أو  الدولة  يتمتعون بالحماية، ولكنهم يفقدون هذه الحماية إذا أصبحت 
المنظمة الدولية التي يمثلونها طرفاً في نزاع مسلح، أو عندما يقومون بدور مباشر 
في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور )انظر الفصل 

الخامس عشر(؛
• أفراد الدفاع المدني. في حالة نزاع مسلح دولي، يفقد هؤالء األشخاص الحماية من 	

الهجوم المباشر إذا ارتكبوا أعماالً ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق مهامهم، غير أنه 
يجب قبل الهجوم أن يوجه لهم إنذار مع منحهم، متى أمكن ذلك، مهلة لوقف األعمال 
الضارة. وفي حالة نزاع مسلح غير دولي، يتمتع أفراد الدفاع المدني المدنيين بالحماية 
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من الهجوم المباشر ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت 
الذي يقومون خالله بهذا الدور.

البروتوكول  المجلد األول، 31 و33 و34/  العرفي،  الدولي اإلنساني  القانون  ]دراسة حول 
اإلضافي األول، 62 و65 و71 و79[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير 

الدولية[

4.3.3.5 حظر االقتصاص من األشخاص المحميين
تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين.

]اتفاقية جنيف األولى، 46/ اتفاقية جنيف الثانية، 47/ اتفاقية جنيف الثالثة، 13/ اتفاقية 
الدولي  القانون  حول  دراسة   /51 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /33 الرابعة،  جنيف 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و148[   146 األول  المجلد  العرفي،  اإلنساني 

المسلحة غير الدولية[

4.5 فئات األعيان في النزاعات المسلحة
واألعيان  المدنية  واألعيان  العسكرية  األهداف  الرئيسية:  1.4.5 الفئات 

المشمولة بحماية خاصة
1.1.4.5 قاعدة

في  مشروعة  عسكرية  أهدافاً  العسكرية  األهداف  ُتعد  المسلحة،  الصراعات  جميع  في 
إطار معنى قانون النزاعات المسلحة )انظر القسم الفرعي 2.1.4.5(.

أهدافاً  المحمية  التالية. ويمكن أن تصبح األعيان  الهجمات على األعيان  ُتقيد  أو  تحظر 
مشروعة إذا تحققت الشروط المحددة لفقدان الحماية، في حين يمكن أن تصبح األهداف التي 

تقيد الهجمات عليها أهدافاً مشروعة إذا تم االمتثال لجميع القيود، على النحو المبين أدناه:
• األعيان المدنية )انظر القسم الفرعي 3.1.4.5(؛	
• األعيان تحت حماية خاصة:	

القسم -  )انظر  النقل، والمستلزمات(  )الوحدات، ووسائط  العسكرية  الطبية  األعيان 
الفرعي 2.4.5(؛

القسم -  )انظر  والمستلزمات(  النقل،  ووسائط  )الوحدات،  المدنية  الطبية  األعيان 
الفرعي 2.4.5(؛

األعيان الدينية؛- 
األعيان المستخدمة في عملية لحفظ السالم؛- 
األعيان المستخدمة في عمليات اإلغاثة اإلنسانية؛- 
هيئات الدفاع المدني، ووسائل النقل واألعيان الخاصة بها؛- 
األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة )يقيد الهجوم عليها( )انظر - 

القسم الفرعي 3.4.5(؛
األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين )انظر القسم الفرعي 4.4.5(؛- 
البيئة الطبيعية )يقيد الهجوم عليها( )انظر القسم الفرعي 5.4.5(؛ و- 
الممتلكات الثقافية )يقيد الهجوم عليها( )انظر القسم الفرعي 6.4.5(؛- 
• المناطق المحمية )انظر القسم 5.5(.	

]اتفاقية جنيف األولى، 19 و20 و33 و35 و36/ اتفاقية جنيف الثانية، 22-27، 39/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 18 و21 و22/ البروتوكول اإلضافي األول 12 و21-24 و48 و53 و54 
و55 و56 و62/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 11 و14 و15 و16/ اتفاقية الهاي لحماية 
الممتلكات الثقافية، 4 و9/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 12/ 
دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 7 و8 و9 و28 و29 و30 و32 

و33 و38 و42 و43 و54[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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2.1.4.5 األهداف العسكرية
تقتصر »األهداف العسكرية« على تلك األعيان التي تتصف بالصفتين التاليتين:

• تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواًء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها 	
أم باستخدامها؛ و

• يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة 	
حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

المساهمة الفعالة في العمل العسكري
تتحقق في بعض األعيان بطبيعتها شروط االستهداف المتمثلة في المساهمة الفعالة في 
العمل العسكري، مثل الدبابات وقطع المدفعية ومستودعات األسلحة والثكنات العسكرية. 
األسلحة  مثل  القتال،  في  مباشرة  المسلحة  القوات  تستخدمها  التي  األعيان  جميع  وُتعد 
والمعدات ووسائل النقل والتحصينات والمستودعات والمباني التي يحتلها المقاتلون ومقر 

رئاسة األركان ومراكز االتصاالت العسكرية، وما إلى ذلك، أهدافاً عسكرية.

وتتحقق هذه الشروط في األعيان األخرى، التي ليست عسكرية بطبيعتها، بسبب موقعها، 
على سبيل المثال الجسور ذات األهمية التكتيكية.

وأخيراً، ُتعد بعض األعيان أهدافاً عسكرية بحكم استخدامها الحالي. على سبيل المثال، 
يمكن أن تصبح سيارة مدنية ال تمثل أي ضرر هدفاً عسكرياً إذا ثبتت قوات العدو مدفعاً 
إلى مقر عسكري  يتم إخالؤه وتحويله  عليها. وبالمثل، يصبح أي منزل مدني  رشاشاً 

بذلك هدفاً عسكرياً.

تستخدم بعض األعيان استخداماً مزدوجاً، ويعني هذا أنها تستخدم لكل من األغراض 
المدنية والعسكرية، على سبيل المثال استخدام أحد الجسور إلعادة إمداد قوات العدو، 
أهدافاً عسكرية )ما دامت  سيارات مدنية. وتصبح هذه األعيان  أيضاً  والذي تستخدمه 
تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري ويحقق تدميرها في الظروف السائدة حينذاك 
ميزة عسكرية أكيدة(، ولكن ال يمكن أن تكون محالً للهجوم إال إذا لم يشكل هذا الهجوم 

انتهاكاً لمبدأي التناسب واالحتياطات أثناء الهجوم )انظر القسم 2.5(.

ذلك،  األعيان. ومع  لعين من  المستقبل  في  المزمع  باالستخدام  الغرض  معيار  ويتعلق 
وعلى النحو الذي تناقشه الفقرة التالية، فإنه من غير المشروع شن هجوم ال يحقق إال 

مزايا محتملة أو غير محددة.

ميزة عسكرية أكيدة
من المهم اإلشارة إلى عبارة »في الظروف السائدة حينذاك«، فقد يكون لألعيان استخدام 
عسكري محتمل في المستقبل، ولكن إذا لم يتم استخدامها ألغراض عسكرية في الوقت 
الحاضر، أو إذا لم يكن هذا االستخدام وشيكاً، فإنه ال يمكن أن تكون محالً لالستهداف.

وفيما يتعلق بعبارة »ميزة عسكرية أكيدة«، فإنه من غير المشروع شن هجوم ال يحقق 
إال مزايا محتملة أو غير محددة.



5

161 االستهداف

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة  و52/   48 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
المجلد األول، 7 و8/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني 
بصيغته المعدلة، 2/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 
المسلحة  ]النزاعات   ]1 الثاني،  البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية   /1

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.1.4.5 األعيان المدنية
األعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية. وال يجوز أن تكون األعيان 

المدنية محالً لالستهداف.

]البروتوكول اإلضافي األول، 52/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 
تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  اتفاقية حظر   /2 المعدلة،  بصيغته  الثاني  البروتوكول 
المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /1 الثالث،  البروتوكول  معينة، 

األول، 9 و10[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

وإذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة ألغراض مدنية )مثل مكان العبادة 
أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة( هدفاً عسكرياً، فإنها يجب أن ُتعد عيناً مدنية.

 
]البروتوكول اإلضافي األول، 52[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.1.4.5 قاعدة أساسية: أعيان مشمولة بحماية خاصة
للهجوم المباشر، ويخضع هذا  يحظر أن تكون األعيان المشمولة بحماية خاصة محالً 

األمر لالستثناء الوارد فيما يلي.

الثانية، 22-27 و39/  اتفاقية جنيف  ]اتفاقية جنيف األولى، 19 و20 و33 و35 و36/ 
اتفاقية جنيف الرابعة، 18 و21 و22/ البروتوكول اإلضافي األول 12 و21-24 و56-53 
و62/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 11 و14 و15 و16/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
12/ دراسة  الثاني،  البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية  4 و9/  الثقافية، 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 28 و29 و30 و32 و33 و38 و42 

و43 و54[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.1.4.5 فقدان الحماية
ال توقف الحماية المكفولة لألعيان المشمولة بحماية خاصة إال إذا استخدمت الرتكاب 

أعمال ضارة بالعدو.

المشمولة بحماية خاصة  أنه، مع ذلك، ليس كل استخدام لألعيان  المهم مالحظة  ومن 
تفقد األعيان  إلى ذلك، وحتى عندما  الحماية. باإلضافة  فقدان  يتسبب في  بالعدو  ضار 
المشمولة بحماية خاصة الحماية من الهجوم، يجوز أن تظل هناك قيود على الهجمات 

المسموح بها )لالطالع على القواعد الخاصة بأعيان معينة، انظر أدناه(.

ضارة  أعمال  الرتكاب  خاصة  بحماية  المشمولة  األعيان  استخدام  عند  عام،  وبشكل 
بالعدو، فال توقف الحماية إال بعد:

• توجيه إنذار؛ و 	
• تحديد، كلما كان ذلك مالئماً، مهلة معقولة ثم يبقى هذا اإلنذار بال استجابة.	
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بحماية  المشمولة  األعيان  أوامره بشن هجوم على  القائد  أن يصدر  قبل  فإنه  ثم،  ومن 
خاصة التي تستخدم الرتكاب أعمال ضارة، يجب على القائد أوالً أن يحذر العدو إلنهاء 
لوقف  الفرصة  أن يحدد مهلة إلتاحة  الظروف(  لم تسمح  )ما  الضارة ويجب  األعمال 

األعمال غير المشروعة.

]اتفاقية جنيف األولى، 21 و22/ اتفاقية جنيف الثانية، 34 و35/ اتفاقية جنيف الرابعة، 19/ 
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 4 و11/ البروتوكول اإلضافي األول، 13 و54 و56 
و65/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 11/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول 
الثاني، 6 و13/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 28 و29 و33 

و38 و43 و 54[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

وتحظر تدابير االقتصاص ضد األعيان المدنية.

]اتفاقية جنيف األولى 46/ اتفاقية جنيف الثانية 47/ اتفاقية جنيف الرابعة 33/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول 147 و148[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.4.5 األعيان الطبية
1.2.4.5 حماية األعيان الطبية

المدنية  الطبية  األعيان  ذلك  في  بما  نوع،  أي  من  الطبية  األعيان  على  الهجوم  يحظر 
والعسكرية على حد سواء، إال في ظروف محدودة، على النحو المبين في القسم الفرعي 

.2.2.4.5

وتشمل األعيان الطبية ما يلي:
• الوحدات الطبية، وهي أية منشآت وغيرها من الوحدات التي تم تنظيمها لألغراض 	

الطبية )أي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أو إجالءهم أو نقلهم 
التعبير، بصفة  الوقاية من األمراض(، ويشمل  أو  أو تشخيص حالتهم أو عالجهم، 
خاصة، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد 
الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه المنشآت - يمكن 

أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية؛
• النقل الطبي، هو أية وسيطة نقل، عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية، تخصص 	

للنقل الطبي دون سواه للجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات 
الطبية والهيئات الدينية والمعدات واإلمدادات الطبية سواًء كان النقل في البر أو في 

الماء أو في الجو تحت إشراف هيئة مختصة تابعة ألحد أطراف النزاع؛ و
• المواد الطبية، هي أية تجهيزات أو لوازم طبية.	

في نزاع مسلح دولي، من أجل أن تستفيد الوحدات ووسائط النقل الطبية المدنية بالحماية 
الخاصة، يجب أن:

• تنتمي ألحد أطراف النزاع؛	
• تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع؛ أو	
• يرخص لها أحد أطراف النزاع )شريطة أن يتم إخطار الطرف الخصم(.	

]اتفاقية جنيف األولى، 19 و20 و33 و35/ اتفاقية جنيف الثانية، 22 و23 و24 و25 
و27/ اتفاقية جنيف الرابعة، 18/ البروتوكول اإلضافي األول، 8 و9 و12/ البروتوكول 
اإلضافي الثاني، 12/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 30-28[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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2.2.4.5 توقف الحماية: األعيان الطبية
ُتعد الحماية المكفولة لألعيان الطبية إلزامية وال توقف إال إذا استخدمت الرتكاب أعمال 
ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها اإلنسانية. بيد أن هذه الحماية ال توقف إال بعد 
توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك مالئماً، مدة معقولة ثم يبقى ذلك اإلنذار بال استجابة.

]النزاعات  و29[   28 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  ]دراسة 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

في نزاع مسلح دولي، ال تعتبر الظروف التالية فيما يتعلق بالوحدات الطبية والمستشفيات 
أعماالً ضارة بالعدو تبرر فقدان الحماية:

• كون أفراد الوحدة مسلحين ويستخدمون األسلحة في الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى 	
والمرضى الذين يعنون بهم؛

• كون الوحدة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق )وذلك في حالة عدم 	
وجود ممرضين مسلحين(؛

• احتواء الوحدة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى ولم تسلم 	
بعد إلى اإلدارة المختصة؛ و

• وجود أفراد من القوات المسلحة أو مقاتلين أو مدنيين آخرين في الوحدة ألسباب طبية.	

]اتفاقية جنيف األولى، 21 و22/ اتفاقية جنيف الثانية، 34 و35/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
19/ البروتوكول اإلضافي األول، 13[

تحظر تدابير االقتصاص ضد األعيان الطبية.

]اتفاقية جنيف األولى 46/ اتفاقية جنيف الثانية 47/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 147 و148[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.4.5 األعيان المحتوية على قوى خطرة
1.3.4.5 التعريف

األشغال الهندسية المحتوية على قوى خطرة، أي السدود والجسور والمحطات النووية 
لتوليد الطاقة الكهربية، مشمولة بحماية خاصة بموجب قانون النزاعات المسلحة.

2.3.4.5 حماية األعيان المحتوية على قوى خطرة
ال تكون األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة محالً للهجوم حتى ولو 
كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة 

ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

كما ال يجوز تعريض األهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األشغال الهندسية أو 
المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في 

انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

حول  دراسة   /15 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /56 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 42[
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3.3.4.5 وقف الحماية: األعيان المحتوية على قوى خطرة
تفقد السدود أو الجسور الحماية الخاصة ضد الهجوم في الحاالت التالية:

• إذا استخدمت دعماً للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر؛	
• إذا كان هذا الدعم في غير استخداماتها العادية؛ و	
• الوحيد 	 السبيل  هو  المنشآت  أو  الهندسية  األشغال  تلك  على  الهجوم  هذا  كان  إذا 

المستطاع إلنهاء ذلك الدعم.  

تفقد المحطات النووية لتوليد الكهرباء الحماية الخاصة ضد الهجوم في الحاالت التالية:
• إذا وفرت الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر؛ و	
• إذا كان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء مثل هذا الدعم.  	

تفقد األهداف العسكرية الواقعة عند األعمال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها 
الحماية الخاصة ضد الهجوم في الحاالت التالية:

• إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر؛ و	
• إذا كان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء مثل هذا الدعم.	

المحتوية على قوى خطرة خاضعة  الهجمات على األعيان  الحماية، تظل  توقفت  وإذا 
لمبدأي التناسب واالحتياطات أثناء الهجوم. باإلضافة إلى ذلك، تتخذ جميع االحتياطات 

العملية لتفادي انطالق القوى الخطرة.  

الموضح أعاله،  النحو  المحتوية على قوى خطرة، على  اتخاذ أي من األعيان  يحظر 
محالً لهجمات الردع.

]البروتوكول اإلضافي األول، 56[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.4.5 األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 
1.4.4.5 حظر الهجمات على األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

تحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 
)ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق 
السكان  منعها عن  ذلك في  القصد من  تحدد  إذا  الري(  الشرب وشبكاتها وأشغال  مياه 
المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواًء كان بقصد تجويع المدنيين أم 

لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر.   

حول  دراسة   /14 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /54 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 54 و55[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[
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2.4.4.5 االستثناءات وحاالت عدم التقيد
في  الهجوم  ضد  بالحماية  المدنيين  السكان  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  األعيان  تتمتع  ال 

الحاالت التالية:
• إذا استخدمت فقط زاداً للقوات المسلحة؛ أو	
• إذا استخدمت دعماً مباشراً لعمل عسكري )غير أنه ال يجوز ترك السكان المدنيين 	

بما ال يغني عن مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح(. 

في نزاع مسلح دولي، يجوز لطرف في النزاع، في نطاق اإلقليم الخاضع لسيطرته، عدم 
التقيد بااللتزام بعدم مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان التي ال غنى عنها لبقاء 

السكان المدنيين إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.

من ناحية أخرى، ال يجوز له أن ينفذ مثل هذا التدمير في الجزء من أراضيه الذي يخضع 
لسيطرة العدو.

وبالمثل، فإنه ال يجوز له تنفيذ هذا التدمير في أراٍض محتلة.

ويحظر اتخاذ أي من األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين محالً لهجمات الردع.

]البروتوكول اإلضافي األول، 54/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
 ]54 األول،  البروتوكول  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  و54/   53 األول، 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.4.5 البيئة الطبيعية
1.5.4.5 مقدمة

يتضمن قانون النزاعات المسلحة أحكاماً محددة تحمي البيئة الطبيعية. وُتعد هذه الحماية 
مهمة ليس فقط لحماية السكان المدنيين من آثار الحرب والحد من اآلالم التي ال مبرر لها 

سواًء في أثناء النزاع المسلح أو بعده، ولكن أيضاً لحماية البيئة الطبيعية نفسها.

وتنقسم القواعد في هذا الشأن إلى فئتين: القواعد التي تهدف إلى الحد من اآلثار العرضية 
على البيئة الطبيعية الناجمة عن الهجمات على األهداف العسكرية، والقواعد التي تقيد 

الهجمات على البيئة الطبيعية كهدف.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 43/ تعليق اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 35[

2.5.4.5 التعريف
»الظروف  بأنها  الطبيعية«  »البيئة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  يعرف 
ونموها  الحية  والكائنات  المدنيين  السكان  حياة  على  تؤثر  التي  الخارجية  والمؤثرات 
وبقائها على قيد الحياة«، أو بعبارة أخرى، »نظام من العالقات المتبادلة التي ال تنفصم 

بين الكائنات الحية وبيئتهم الحية«.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 35[
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3.5.4.5 القيود على الهجمات على البيئة الطبيعية كهدف
ال يجوز الهجوم على أي جزء من البيئة الطبيعية ما لم يكن هدفاً عسكرياً.

الضرورة  تستلزمها  التي  الحاالت  في  إال  الطبيعية  البيئة  من  أي جزء  تدمير  ويحظر 
العسكرية.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 43[

4.5.4.5 حظر الهجمات التي تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة االنتشار 
وطويلة األمد

تحظر المشاركة في هجوم ُيقصد به أو قد يتوقع منه أن يلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً 
بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد.

]البروتوكول اإلضافي األول، 35 و55/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
غير  المسلحة  النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و45[  و44   43 األول،  المجلد 
الدولية، ولكن دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 44 و45 
ُتعدان من القواعد العرفية المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

5.5.4.5 اآلثار العارضة على البيئة: التناسب
يحظر الهجوم على هدف عسكري قد ُيتوقع منه التسبب بأضرار عارضة للبيئة ويكون 

مفرطاً في تجاوز ما ُينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 43[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.5.4.5 اآلثار على البيئة: االحتياطات ضد آثار الهجمات
بها  يلحق  أن  البيئة من  لحماية  العسكرية  العمليات  أثناء  الممكنة  االحتياطات  ُتتخذ كل 

أضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد.

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 55/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 44[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

6.4.5 الممتلكات الثقافية
يحدد هذا القسم الفرعي نظام حماية الممتلكات الثقافية والقيود المفروضة على الهجمات 

على الممتلكات الثقافية.

1.6.4.5 مقدمة
الممتلكات الثقافية محمية بموجب القانون الدولي. وعلى كل طرف من أطراف النزاع 
التزامات فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية، وتقيد الهجمات ضد الممتلكات الثقافية. )انظر 

تعريف الممتلكات الثقافية في الفصل الثالث(.
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2.6.4.5 الممتلكات الثقافية: القيود العامة على الهجمات
يجب إيالء اهتمام خاص في العمليات العسكرية لتجنب اإلضرار بالمباني المخصصة 
ألغراض دينية أو فنية أو علمية أو تربوية أو خيرية وباآلثار التاريخية، ما لم تكن أهدافاً 

عسكرية.

يجب أال تكون الممتلكات ذات األهمية العظيمة للتراث الثقافي ألي شعب محالً للهجوم 
إال في الحاالت التي تستلزمها الضرورة العسكرية.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 38[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.6.4.5 الممتلكات الثقافية: االستخدام
يحظر استخدام الممتلكات ذات األهمية العظيمة للتراث الثقافي ألي شعب ألغراض يرجح 

أن تعرضها للتدمير أو الضرر، إال في الحاالت التي تستلزمها الضرورة العسكرية.

لتخزين  التاريخية  الدينية  األبنية  استخدام  المثال،  سبيل  على  يجوز،  ال  فإنه  ثم،  من 
ُتعد  األسلحة  تلك  ألن  العسكرية،  الضرورة  تستلزمها  التي  الحاالت  في  إال  األسلحة، 
أهدافاً عسكرية ويمكن لوجودها في األبنية الدينية أن يجعل هذه األبنية أهدافاً عسكرية 

)أي أهدافاً مشروعة(.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 39[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

البروتوكول  يشملها  التي  المسلحة  النزاعات  الثقافية:  4.6.4.5 الممتلكات 
اإلضافي األول أو البروتوكول اإلضافي الثاني

البروتوكول  أو  األول  اإلضافي  البروتوكول  يشملها  التي  المسلحة  النزاعات  حالة  في 
اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف، يحظر ما يلي:

• الهجوم على اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث 	
الثقافي أو الروحي للشعوب؛

• استخدام مثل هذه األعيان في دعم المجهود الحربي؛ و	
• اتخاذ مثل هذه األعيان محالً لهجمات الردع )النزاعات المسلحة الدولية(.	

وال يسمح هذان البروتوكوالن اإلضافيان بالتخلي عن االلتزامات في حاالت الضرورة 
العسكرية.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األحكام ال تخل بأحكام اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية 
في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها الثاني على النحو الوارد أدناه.

]البروتوكول اإلضافي األول، 53/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 16[

لحماية  الهاي  اتفاقية  تشملها  التي  الحاالت  في  الثقافية  5.6.4.5 الممتلكات 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها الثاني

تحدد كل من اتفاقية الهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 
والبروتوكول اإلضافي الثاني لها في عام 1999 نظاماً من ثالثة أجزاء لتوفير مستويات 
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مختلفة من الحماية ألنواع مختلفة من الممتلكات الثقافية:
• الممتلكات الثقافية؛	
• الممتلكات الثقافية تحت الحماية الخاصة؛ و	
• الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة.	

لالطالع على تعاريف هذه المصطلحات، يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث.

وال ينطبق الجزء المتبقي من القسم الفرعي 6.4.5 إال على الدول األطراف في اتفاقية 
الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح و/ أو بروتوكولها الثاني.

6.6.4.5 حظر استهداف الممتلكات الثقافية
أال  يجب  الثقافية  الممتلكات  من  الثالثة  األنواع  جميع  أن  في  األساسية  القاعدة  تتمثل 

تستهدف.

ومع ذلك، ففي ظروف معينة، قد ُتفقد الحماية المكفولة للممتلكات الثقافية أو يتم التخلي 
من  أي  على  فقدانها  أو  الحماية  عن  التخلي  إلى  تؤدي  التي  الظروف  وتتوقف  عنها. 

األنواع الثالثة من الممتلكات الثقافية سيكون هو الهدف المحتمل.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 4 و9 و11/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
الثقافية، البروتوكول الثاني، 12 و13 و14[

7.6.4.5 الممتلكات الثقافية: التخلي عن الحماية
في حالة الضرورة العسكرية القهرية، ُيسمح بالهجوم على الممتلكات الثقافية التي ليست 

تحت الحماية الخاصة أو الحماية المعززة.

النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]4 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
المسلحة غير الدولية[

في  تعادل  قوة عسكرية  قائد  إال  القهرية  العسكرية  بالضرورات  التذرع  قرار  يتخذ  ال 
حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك.

ال يجوز للقائد التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إال إذا كانت، وما دامت:
• تلك الممتلكات الثقافية قد حولت، من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري؛ و	
• توجيه عمل 	 يتيحها  التي  للميزة  مماثلة  ميزة عسكرية  لتحقيق  عملي  بديل  يوجد  لم 

عدائي ضد ذلك الهدف.

وقبل بدء الهجوم على الممتلكات الثقافية، يجب إعطاء إنذار مسبق فعلي حيثما سمحت 
الظروف بذلك.

الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية   /4 الثقافية،  الممتلكات  ]اتفاقية الهاي لحماية 
البروتوكول الثاني، 6[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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8.6.4.5 الممتلكات الثقافية تحت الحماية الخاصة: فقدان الحصانة
يمكن أن تفقد الممتلكات الثقافية تحت الحماية الخاصة هذه الحماية في حالتين:

• استخدام الممتلكات الثقافية أو المناطق المحيطة بها ألغراض عسكرية؛ أو	
• حاالت استثنائية لضرورة عسكرية قهرية. 	

ُيسمح بشن هجمات عندما تستخدم الممتلكات الثقافية تحت الحماية الخاصة أو المناطق 
المحيطة بها ألغراض عسكرية، طالما دام استخدام هذه الممتلكات على ذلك النحو. وقبل 
الشروع في مثل هذا الهجوم، يجب على الطرف الذي يشرع في هذا الهجوم، كلما أمكن، 

أن يطالب أوالً بوضع حد لهذا االستخدام ألغراض عسكرية في أجل معقول.

حاالت  في  إال  الخاصة  الحماية  تحت  الثقافية  الممتلكات  على  هجمات  شن  يجوز  وال 
استثنائية لضرورة عسكرية قهرية طالما دامت هذه المقتضيات، بشرط استيفاء الشروط 

التالية:
• ال يقرر وجود الضرورة القهرية إال قائد قوة تعادل في الحجم أو تفوق فرقة عسكرية؛ و	
• عن 	 الحصانة  رفع  بقرار  المعادي  الطرف  إبالغ  يجب  الظروف،  سمحت  متى 

الممتلكات الثقافية قبل تنفيذه بمدة كافية.

على  العام  المشرف  يعلن  أن  الحصانة  يرفع  الذي  الطرف  على  يجب  الحالتين،  وفي 
الممتلكات الثقافية بقراره كتابة مع بيان األسباب التي تبرر الهجوم.

النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]11 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
المسلحة غير الدولية[

9.6.4.5 الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة: فقدان الحصانة
يمكن أن تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة هذه الحماية في حالتين:

أوالً، يجوز للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح تعليق حماية الممتلكات 
الثقافية المشمولة بالحماية المعززة أو إلغاؤها عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء 

بأي من المعايير الواردة بشأن هذه الحماية.

ثانياً، ُيسمح بشن هجمات على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة إذا أصبحت 
الحال،  تلك  على  دامت  وما  عسكرياً،  هدفاً  استخدامها،  بحكم  الثقافية،  الممتلكات  تلك 

شريطة أن تفي بالشروط التالية:
• إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة إلنهاء االستخدام الذي يجعل األعيان 	

هدفاً عسكرياً؛
• اتخاذ جميع االحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء 	

استخدام الممتلكات الثقافية كهدف عسكري وتجنب اإلضرار بها أو، على أي األحوال، 
حصره في أضيق نطاق ممكن؛ و
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• ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:	
-  يصدر األمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة؛

-  يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء االستخدام المشار إليه؛ و
-  تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.

]النزاعات  و14[   13 الثاني،  البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

10.6.4.5 نقل الممتلكات الثقافية
تنص اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح على فئتين من الحماية 

لعمليات نقل الممتلكات الثقافية:
• النقل تحت الحماية الخاصة؛ و	
• النقل في الحاالت العاجلة.	

ويجب على أطراف أي نزاع مسلح أال تستهدف عمليات النقل تحت الحماية الخاصة، 
إلى أقصى حد ممكن، واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب الهجمات على وسائل النقل التي 

تظهر الشعار وتنقل الممتلكات الثقافية في الحاالت العاجلة. 

ويناقش القسم الفرعي 4.1.10 تفاصيل اإلجراءات الخاصة بهاتين الفئتين من النقل.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 12 و14[ ]لنزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 
المسلحة غير الدولية[

11.6.4.5 تدابير احتياطية: الممتلكات الثقافية
يجب على أي طرف في نزاع مسلح في تخطيط هجوم وتنفيذه:

• اتخاذ جميع االحتياطات المستطاعة للتحقق من أن األهداف ليست ممتلكات ثقافية؛	
• اتخاذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب 	

أضيق  في  ذلك  حصر  األحوال  أي  وعلى  ثقافية،  بممتلكات  العرضي  اإلضرار 
نطاق ممكن؛ 

• االمتناع عن شن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات 	
ثقافية تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛ و

• إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح:	
-  أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية؛ أو

ثقافية  بممتلكات  مفرطة  عرضية  أضرار  إلحاق  في  تسببه  يتوقع  قد  الهجوم  أن    -
تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

يجب أن تتخذ هذه االحتياطات في الهجمات على األهداف العسكرية وكذلك في الهجمات 
على الممتلكات الثقافية التي تتوافق مع القيود المبينة أعاله.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 7[
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5.5 المناطق المحمية
ينص قانون النزاعات المسلحة على إنشاء مناطق محمية. ويصف هذا القسم محظورات 
الحماية  المحمية  المناطق  فيها  تفقد  التي  والظروف  المحمية  المناطق  على  الهجمات 

المكفولة لها من الهجوم.

1.0.5.5 المناطق والمواقع المحمية: االعتراف عن طريق اتفاق
يجوز ألطراف النزاع المسلح أن تتفق فيما بينها على االعتراف المتبادل باألنواع التالية 

من المناطق والمواقع المحمية.
• مناطق محمية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والمدنيين من آثار العمليات العدائية 	

بما في ذلك:
- مناطق االستشفاء؛

- مناطق ومواقع االستشفاء واألمان؛
- مناطق محايدة؛

• مناطق منزوعة السالح؛ و	
• مناطق مجردة من وسائل الدفاع )ويمكن أيضاً إعالنها من جانب واحد، على النحو 	

المبين في القسم الفرعي 5.0.5.5(.

ويمكن إنشاء مناطق محمية واالتفاق عليها في جميع الصراعات المسلحة.

]اتفاقية جنيف األولى، 23، الملحق األول/ اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و15، الملحق 
الدولي  القانون  حول  دراسة  و85/  و60   59 األول،  اإلضافي  البروتوكول  األول/ 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 35 و36 و37[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 

المسلحة غير الدولية[

2.0.5.5 المناطق المحمية: الحماية وفقدان الحماية
عادة ما تنص االتفاقية التي تنشئ االعتراف بالمنطقة المحمية على أنه يحظر مهاجمة 

المنطقة المحمية و/أو مد العمليات العسكرية إليها.

وعادة ما تحدد هذه االتفاقات أيضاً الشروط التي تفقد فيها منطقة محمية الحماية المكفولة 
لها من الهجوم.

عملياتهم  منطقة  في  المحمية  المناطق  جميع  بوجود  علم  على  القادة  يكون  أن  ويجب 
ومواقعها واالتفاقات الخاصة بحمايتها أو بفقدانها الحماية من أجل اتخاذ القرارات فيما 

يتعلق باالستهداف والعمليات العسكرية في تلك المناطق.

3.0.5.5 المناطق منزوعة السالح
المنطقة منزوعة السالح هي منطقة ال يمكن احتاللها أو استخدامها ألغراض عسكرية 

من جانب أي طرف في النزاع.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 36[

يتم إنشاء المناطق منزوعة السالح عن طريق اتفاقات، التي يجب أن تحدد حدود المنطقة 
منزوعة السالح وأن تنص على وسائل اإلشراف.
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وعادة ما يجب أن تفي المناطق منزوعة السالح بالشروط التالية:
• العسكرية 	 والمعدات  المتحركة  األسلحة  وكذلك  المقاتلين  جميع  إجالء  يتم  أن 

المتحركة عنها؛
• أال تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً؛	
• أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان؛ و	
• أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.	

ويحظر مد العمليات العسكرية إلى المناطق منزوعة السالح، شريطة أن يكون الطرفان 
استخدام المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات  قد اتفقا على ذلك. ويحظر أيضاً 

العسكرية أو االنفراد بإلغاء وضعها، شريطة أن يكون الطرفان قد اتفقا على ذلك.

]البروتوكول اإلضافي األول، 60[

4.0.5.5 الموقع المجرد من وسائل الدفاع: التعريف
الموقع المجرد من وسائل الدفاع )أو البلدة المفتوحة( هو مكان آهل بالسكان يقع بالقرب 
من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها، ويكون مفتوحاً لالحتالل من جانب الخصم 

في نزاع مسلح.

]البروتوكول اإلضافي األول، 59[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.0.5.5 المواقع المجردة من وسائل الدفاع: اإلجراء
يجوز ألي طرف في نزاع مسلح أن يعلن من جانب واحد أن منطقة ما منطقة مجردة 

من وسائل الدفاع، شريطة أن تستوفي جميع الشروط التالية:
• العسكرية 	 والمعدات  المتحركة  األسلحة  وكذلك  المقاتلين  جميع  إجالء  يتم  أن 

المتحركة عنها؛
• أال تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً؛	
• أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان؛ و	
• أال يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية. 	

من ناحية أخرى، يجوز ألطراف النزاع االتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل 
الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط المذكورة أعاله. ويجب أن يحدد االتفاق 

وأن يبين بالدقة الممكنة حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع.

]البروتوكول اإلضافي األول، 59[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.0.5.5 المواقع المجردة من وسائل الدفاع: الحماية وفقدان الوضع
يحظر توجيه الهجوم إلى المواقع المجردة من وسائل الدفاع.

من  يعد مستوفياً شرطاً  لم  إذا  الدفاع  ويفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل 
الشروط الواردة في القسم الفرعي 5.0.5.5 أو الشروط الواردة في االتفاق المبرم بين 
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األطراف الذي ينشئ هذا الموقع. على الرغم من هذا، يستمر الموقع في االستفادة من 
الحماية ضد الهجمات ما لم يصبح هدفاً عسكرياً.

ويجب أن يكون القادة على علم بوجود المواقع المحمية في مناطق عملياتهم ومواقعها، 
يتم  الدفاع، عندما  كمواقع مجردة من وسائل  بفقدان وضعها  الخاص  االتفاق  وشروط 

إنشاء هذه المواقع بموجب اتفاق.

]البروتوكول اإلضافي األول، 59/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

7.0.5.5 المناطق المحمية، عالمات مميزة مخصصة
يجب، بقدر اإلمكان، أن توسم المناطق منزوعة السالح والمواقع المجردة من وسائل 
الدفاع بعالمة مميزة مخصصة يتفق عليها بين األطراف. ويجب أن توضع العالمات 
البر( وخاصة على  من  أو  الجو  المثال من  )على سبيل  بوضوح  يمكن رؤيتها  بحيث 

المحيط الخارجي لهذه المناطق وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية.

و/ والمرضى  الجرحى  حماية  لمناطق  المنشئة  االتفاقات  تشترط  بأن  أيضاً  ويوصى 
أو المدنيين بأن تميز األطراف هذه المناطق بوضع شارات الصليب األحمر أو الهالل 
التي ال تحتوي إال على الجرحى والمرضى  الحمراء )للمناطق  الكريستالة  أو  األحمر 
التي تحتوي على  )للمناطق  ُيتفق عليها  أو أي عالمة أخرى  الطبية(  الخدمات  وأفراد 

المدنيين(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 59 و60/ اتفاقية جنيف األولى، الملحق األول/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، الملحق األول[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.5 متطلبات المعلومات
أجل  من  والجنود  للقادة  توافرها  الواجب  بالمعلومات  مرجعية  قائمة  القسم  هذا  يحدد 

االمتثال لمبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات أثناء الهجوم.

1.0.6.5 نطاق المعلومات المطلوبة
من أجل االمتثال لمبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات أثناء الهجوم، فإن القائد يحتاج 
إلى معلومات مناسبة عن العدو واألهداف المحددة والبيئة العامة. ويجب أن يتضمن هذا 

األمر األنواع التالية من المعلومات:

دليل على أن الهدف الذي وقع عليه االختيار هو هدف عسكري مشروع، بما في  �
ذلك:
• حقائق تؤكد أن الهدف المقترح هو بالفعل هدف عسكري مشروع؛	
• حقائق تؤكد أن الهدف، إذا كان من األعيان المدنية أو األعيان المشمولة بحماية 	

الحماية وأن يصبح هدفاً  يفقد وضع  ُيستخدم بطريقة تتسبب في جعله  خاصة، 
عسكرياً؛

• إذا كان من المقرر أن ُينفذ الهجوم في منطقة محمية، حقائق تؤكد أن تلك المنطقة 	
ُتستخدم بالفعل بطريقة تؤدي إلى فقد الحماية؛

• حقائق تؤكد أن أحد المدنيين يشارك مشاركة مباشرة في العمليات العدائية؛	
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تفاصيل وجود أعيان مشمولة بحماية خاصة وطبيعتها وموقعها. �

تفاصيل وجود مناطق محمية وطبيعتها وموقعها، وأيضاً: �
• شروط االتفاقات المنشئة لهذه المناطق؛ و	
• الشروط التي تفقد بموجبها هذه المناطق الحماية المكفولة لها.	

بما  � ذلك(،  إلى  والمالجئ وما  والقرى  )البلدات  السكنية  المناطق  تفاصيل طبيعة 
في ذلك:

• قرب األهداف العسكرية من المدنيين واألعيان المدنية؛	
• تجمعات المدنيين؛ 	
• وجود أعيان مشمولة بحماية خاصة وقربها من األهداف العسكرية.	

معلومات عن البيئة الطبيعية. �

معلومات ضرورية للتأكد من االمتثال لمبدأ التناسب في الهجوم. �
• معلومات عن اآلثار العرضية المتوقع أن تلحق بالمدنيين إذا تم تنفيذ الهجوم؛ و	
• معلومات عن الميزة العسكرية المنتظرة من الهجوم.	

معلومات ضرورية لالمتثال لمبدأ االحتياطات أثناء الهجوم، بما في ذلك: �
• وجود أي مدنيين أو أعيان مدنية وقربها من الهدف؛	
• التحركات المدنية المتوقعة في منطقة الهدف؛	
• وجود أي أشخاص أو أعيان تحت الحماية الخاصة وقربهم من الهدف؛	
• أو 	 بالمدنيين  تلحق ضرراً  قد  التي  بالهجمات  فعلي  إنذار مبكر  إمكانية إصدار 

األعيان المدنية؛
• معلومات ضرورية الختيار وسائل وأساليب القتال بغية تجنب الضرر العرضي 	

الذي يلحق بالمدنيين واألعيان المدنية وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق 
نطاق ممكن؛

• معلومات ضرورية لالختيار بين هدفين عسكريين مختلفين محتملين عندما يكون 	
من شأن الهدفين أن يحققا ميزة عسكرية متماثلة - على سبيل المثال على مستوى 
الخطر المتوقع على أرواح المدنيين أو األعيان المدنية الذي ينتج عن الهجمات 

على كل هدف منهما؛
• معلومات محدثة ضرورية إللغاء الهجوم أو تعليقه إذا ما بدا أنه سوف ينتهك 	

المبدأ األول، أي التمييز، أو المبدأ الثاني، أي التناسب.

اإلنساني  الدولي  القانون  48 و51 و52/ دراسة حول  ]البروتوكول اإلضافي األول، 
العرفي، المجلد األول، 1 و6 و7 و10[
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6 أساليب ووسائل القتال
يتناول هذا الفصل استخدام أساليب ووسائل القتال أثناء النزاع المسلح.

 
وينبغي أن ُيقرأ هذا الفصل جنباً إلى جنب مع الفصلين الرابع والخامس.

1.6 مقدمة عن األسلحة: يقدم هذا القسم اإلطار العام لقواعد استخدام األسلحة. ويحدد 
أيضاً قائمة مرجعية التخاذ القرارات بشأن استعمال األسلحة.

2.6 القواعد العامة الستعمال األسلحة: يحدد هذا القسم القواعد العامة التي تنطبق في 
كل مرة تستعمل فيها األسلحة في العمليات العسكرية.

3.6 األسلحة المحظورة: يحدد هذا القسم أسلحة معينة يحظر استخدامها بموجب قانون 
النزاعات المسلحة.

4.6 األلغام واألشراك والنبائط األخرى: يورد هذا القسم تعاريف هذه األسلحة والقواعد 
التي تحكم استخدامها. 

5.6 األسلحة المحرقة: يورد هذا القسم تعريف األسلحة المحرقة والقواعد التي تحكم 
استخدامها. 

6.6 مبيدات األعشاب: يصف هذا القسم القيود المفروضة على استخدام هذا النوع من 
األسلحة.

النزاعات  القسم بوضع هذه األسلحة بموجب قانون  النووية: ُيذكِّر هذا  7.6 األسلحة 
المسلحة.

نزاع  في  األطراف  التزامات  القسم  هذا  يناقش  الحرب:  8.6 المتفجرات من مخلفات 
مسلح فيما يتعلق بالذخائر غير المنفجرة والمتروكة.

الحظر  وحاالت  القانونية  القيود  القسم  هذا  يصف  المحظورة:  القتال  9.6 وسائل 
المفروضة على وسائل قتال معينة.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.6 مقدمة عن األسلحة 
1.1.6 المبادئ واإلطار

1.1.1.6 مبدأ التقييد
يتمثل أحد المبادئ األساسية لقانون النزاعات المسلحة في أن الحق في اختيار أساليب 
أو وسائل القتال ليس حقاً ال تقيده قيود. وُيشار إلى هذا األمر في بعض األحيان بمبدأ 
التقييد، وهو ما ينعكس في سلسلة من القواعد المستندة إلى معاهدات تقيد وسائل وأساليب 

محددة للقتال.

بأوسع معانيها،  القتال األسلحة  أساليب ووسائل  المسلحة، تشمل  النزاعات  قانون  وفي 
باإلضافة إلى الطريقة التي تستخدم بها. ولذلك، فإن قانون النزاعات المسلحة يقيد كالً من 

أنواع األسلحة التي يجوز استخدامها والطريقة التي يمكن أن تستخدم بها.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 22/ تعليق اللجنة الدولية، البروتوكول اإلضافي األول، 
35/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، الديباجة/ اتفاقية حظر األلغام 
المضادة لألفراد، الديباجة[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.1.6 التمييز والتناسب واالحتياطات أثناء الهجوم
الهجوم  أثناء  التمييز والتناسب واالحتياطات  تنعكس مبادئ  التقييد،  إلى مبدأ  باإلضافة 

)انظر القسم 1.5( في قواعد تحكم اختيار األسلحة واستخدامها.

3.1.1.6 استعمال األسلحة: اإلطار العام
فيما يتعلق باألسلحة، يتم التعبير عن مبادئ التقييد والتمييز والتناسب واالحتياطات أثناء 

الهجوم في:
• القواعد العامة الستعمال األسلحة )انظر القسم 2.6(؛	
• الحظر على استعمال أسلحة معينة )انظر القسم 3.6(؛ و	
• القيود أو التقييدات المفروضة على استعمال أسلحة معينة )انظر القسمين 4.6 -8.6(.	

4.1.1.6 استعمال األسلحة: اإلطار القانوني
ترد القواعد العامة الستعمال األسلحة في المعاهدات ال سيما في األجزاء من البروتوكول 
اإلضافي األول التي تتعلق بإدارة العمليات العدائية وأيضاً في القانون العرفي للنزاعات 

المسلحة.

في  معينة  أسلحة  استعمال  المفروضة على  التقييدات  أو  بالقيود  المتعلقة  القواعد  وترد 
المعاهدات والقانون العرفي للنزاعات المسلحة. وبوجه عام، فإن أحكام المعاهدات أكثر 
تفصيالً من قواعد القانون العرفي للنزاعات المسلحة. والدول األطراف في معاهدة معينة 
هي فقط الملزمة بأحكام المعاهدة، في حين يجب أن تلتزم جميع األطراف في أي نزاع 

مسلح بالقانون العرفي للنزاعات المسلحة.

العرفي  والقانون  الصلة  ذات  المعاهدات  أحكام  من  كالً  الدليل  من  الفصل  هذا  ويورد 
قاعدة  أو  القانونيين  مستشاريهم  إلى  الرجوع  اء  القرَّ على  ويجب  المسلحة.  للنزاعات 
دولهم  تكون  التي  المعاهدات  لتحديد  للمعاهدات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بيانات 

أطرافاً فيها.
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5.1.1.6 المعاهدات التي تحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيد استعمالها
تحظر المعاهدات التالية استعمال أسلحة معينة للحرب البرية أو تفرض قيوداً أو تقييدات 

على استعمالها:
• إعالن حظر استعمال، في وقت الحرب، أي قذيفة يقل وزنها عن 400 غرام، إعالن 	

سان بترسبورغ، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر - 11 كانون األول/ ديسمبر 1868 ]إعالن 
سان بترسبورغ[؛

• إعالن بشأن الطلقات النارية التي تتمدد، الهاي، 29 تموز/ يوليو 1899 ]إعالن الهاي[؛	
• االتفاقية )الرابعة( الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، الهاي، 18 تشرين 	

األول/ أكتوبر 1907 ]اتفاقية الهاي الرابعة[، والالئحة الخاصة باحترام قوانين وأعراف 
الحرب البرية، الهاي، 18 تشرين األول/ أكتوبر 1907 ]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة[؛

• بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل 	
البكتريولوجية، جنيف، 17 حزيران/ يونيو 1925 ]بروتوكول حظر استعمال الغازات 

والوسائل البكتريولوجية[؛
• اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية 	

وتدمير تلك األسلحة، 10 نيسان/ أبريل 1972 ]اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية[؛
• اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية 	

أخرى، 10 كانون األول/ ديسمبر 1976 ]اتفاقية تقنيات التغيير في البيئة[؛
• اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 	

عشوائية األثر، جنيف، 10 تشرين األول/ أكتوبر 1980 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال 
أسلحة تقليدية معينة[، وبروتوكوالتها:

- المادة 1 بصيغتها المعدلة، جنيف، 21 كانون األول/ ديسمبر 2001 ]اتفاقية حظر أو 
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، المادة 1[،

- البروتوكول بشأن الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها )البروتوكول األول(، جنيف، 
10 تشرين األول/ أكتوبر 1980 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 

البروتوكول األول[،
األخرى  والنبائط  واألشراك  األلغام  استعمال  تقييد  أو  حظر  بشأن  - البروتوكول 
)البروتوكول الثاني(، جنيف، 10 تشرين األول/ أكتوبر 1980 ]اتفاقية حظر أو تقييد 

استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني[،
- البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى بصيغته 
المعدلة المؤرخ في 3 أيار/ مايو 1996 )البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة(، جنيف، 
3 أيار/ مايو 1996 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول 

الثاني بصيغته المعدلة[،
الثالث(،  )البروتوكول  الُمحرقة  األسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر  بشأن  - البروتوكول 
جنيف، 10 تشرين األول/ أكتوبر 1980 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 

معينة، البروتوكول الثالث[،
- البروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية )البروتوكول الرابع(، فيينا، 13 تشرين األول/ 
أكتوبر 1995 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الرابع[؛
 28 الخامس(،  )البروتوكول  الحرب  مخلفات  من  المتفجرات  بشأن  - البروتوكول 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 

البروتوكول الخامس[،
• اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير هذه 	

األسلحة، باريس، 13 كانون الثاني/ يناير 1993، ]اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية[؛
• اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام، 	

أوتاوا، 18 أيلول/ سبتمبر 1997 ]اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد[؛ و
• اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، دبلن، 30 أيار/ مايو 2008 ]اتفاقية الذخائر العنقودية[.	
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2.1.6 قائمة مرجعية الختيار األسلحة واستعمالها

يحظر استعمال أنواع األسلحة والذخائر التالية في جميع النزاعات المسلحة:  �
• الرصاص المتفجر )لالستخدام ضد األفراد( )انظر القسم الفرعي 1.0.3.6(؛	
• الطلقات النارية التي تتمدد )انظر القسم الفرعي 2.0.3.6(؛	
• األسلحة التي تسبب اإلصابة بشظايا ال يمكن الكشف عنها )انظر القسم الفرعي 	

3.0.3.6(؛
• السموم واألسلحة السامة )انظر القسم الفرعي 4.0.3.6(؛	
• األسلحة البيولوجية )انظر القسم الفرعي 5.0.3.6(؛	
• األسلحة الكيميائية )انظر القسم الفرعي 6.0.3.6(؛	
• وسائل مكافحة الشغب )انظر القسم الفرعي 7.0.3.6(؛	
• أسلحة الليزر المعمية )انظر القسم الفرعي 8.0.3.6(؛	
• يحظر على القوات المسلحة التابعة للدول األطراف في االتفاقية بشأن الذخائر 	

العنقودية استعمال الذخائر العنقودية )انظر القسم الفرعي 9.0.3.6(؛ و
• األلغام 	 حظر  اتفاقية  في  األطراف  للدول  التابعة  المسلحة  القوات  على  يحظر 

الفرعي  القسم  )انظر  لألفراد  المضادة  األلغام  استعمال  لألفراد  المضادة 
.)10.0.3.6

إذا كان السالح المعين هو نوع من أنواع األسلحة التي توجد قيود أو تقييدات على  �
استعمالها، فيجب أن ُيستعمل وفقاً لجميع القيود أو التقييدات.

األسلحة  استعمال  يقيد  المعنية،  االتفاقية  بموجب  الدولة  التزامات  إلى  واستناداً 
المعينة التالية:

• األلغام واألشراك والنبائط األخرى )انظر القسم 4.6(؛	
• األسلحة الحارقة )انظر القسم 5.6(؛	
• مبيدات األعشاب )انظر القسم 6.6(؛ و	
• المتفجرات من مخلفات الحرب )انظر القسم 8.6(.	

العامة الستعمال األسلحة  � القواعد  يتوافق السالح وطريقة استعماله مع  يجب أن 
على النحو التالي:

• لها 	 مبرر  آالم ال  أو  إصابة مفرطة  استعماله  السالح وطريقة  يحدث  أال  يجب 
للمقاتلين )انظر القسم الفرعي 1.1.2.6(؛

• الفرعي 	 القسم  )انظر  محدد  إلى هدف عسكري  السالح  توجيه  يمكن  أن  يجب 
2.1.2.6(؛

• النزاعات 	 قانون  يتطلبه  الذي  النحو  على  السالح  آثار  قصر  يمكن  أن  يجب 
المسلحة )انظر القسم الفرعي 2.1.2.6(؛

• يجب أال يستخدم السالح بطريقة عشوائية )انظر القسم الفرعي 3.1.2.6(؛	
• يجب أال يتوقع من استعمال السالح أن يسبب بصفة عرضية خسارة في أرواح 	

المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً باألعيان المدنية، أو أن يحدث خليطاً من هذه 
الخسائر واألضرار، ويفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية 

ملموسة ومباشرة )مبدأ التناسب( )انظر القسم الفرعي 4.1.2.6(؛
• تجنب 	 بهدف  المستطاعة  االحتياطات  جميع  اتخاذ  يجب  السالح،  اختيار  عند 

اإلضرار العرضي بالمدنيين )مبدأ االحتياطات أثناء الهجوم( )انظر القسم الفرعي 
5.1.2.6(؛
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• يجب أال ُيقصد بالسالح وطريقة استعماله أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية 	
أضراراً بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد )انظر القسم الفرعي 6.1.2.6(؛ و

• االستهداف 	 قواعد  مع  السالح  باستعمال  له  المخطط  الهجوم  يتوافق  أن  يجب 
الواردة في الفصل الخامس.

2.6 القواعد العامة الستعمال األسلحة
يحدد هذا القسم القواعد العامة التي تنطبق في كل مرة يستعمل فيها السالح في العمليات 
العسكرية )انظر القسم الفرعي 1.2.6(، وكذلك بعض االلتزامات العامة اإلضافية بشأن 

األسلحة )انظر القسم الفرعي 2.2.6(.

1.2.6 قواعد عامة
1.1.2.6 األسلحة التي تسبب آالماً ال مبرر لها

ال  آالم  أو  مفرطة  إصابات  إحداث  شأنها  من  للقتال  وأساليب  وسائل  استعمال  يحظر 
مبرر لها.

لها  مبرر  ال  آالم  أو  مفرطة  إصابات  إحداث  شأنه  من  سالح  استعمال  يحظر  لذلك، 
للمقاتلين، أو استعمال أي سالح بطريقة تحدث إصابات مفرطة أو آالماً ال مبرر لها.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ البروتوكول اإلضافي األول، 35/ دراسة حول 
للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق   /70 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 
األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 35/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 
معينة، الديباجة/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، الديباجة/ إعالن سان بترسبورغ[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.2.6 األسلحة العشوائية الطابع
يحظر استعمال األسلحة التي:

• ال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد؛ أو	
• ال يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه قانون النزاعات المسلحة.	

وبعبارة أخرى، يحظر استعمال أية أسلحة »عشوائية« الطابع.

وتشكل الهجمات باستعمال مثل هذه األسلحة »هجمات عشوائية« وتكون محظورة.

ويكمن السبب في حظر هذه األسلحة والهجمات في أنها ال تميز بين األهداف العسكرية 
والمدنيين أو األعيان المدنية، وذلك في انتهاك لمبدأ التمييز )انظر القسم 1.5(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 51/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 70-71[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.1.2.6 استعمال األسلحة بطريقة عشوائية
يحظر أيضاً استعمال األسلحة أو وسائل الحرب بطريقة عشوائية )انظر الفصل الخامس(.
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وعلى وجه الخصوص، يحظر استعمال األسلحة عندما:
• ال توجه إلى هدف عسكري محدد؛	
• ال يتوافق استخدامها مع مبدأ التناسب؛ و	
• تستخدم في هجوم يعالج عدداً من األهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها 	

عن البعض اآلخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من 
المدنيين أو األعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد.

]البروتوكول اإلضافي األول، 51/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 11-13[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.1.2.6 التناسب
يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين 
أو إصابات بينهم، أو أضراراً باألعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر واألضرار، 

ويكون مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 51 و57/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 14[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.1.2.6 االحتياطات أثناء الهجوم: اختيار األسلحة
يجب اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة عند اختيار األسلحة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح 
المدنيين، أو إصابات بينهم أو أضرار باألعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على 

أي حال إلى الحد األدنى.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.1.2.6 األسلحة التي تلحق أضراراً بالبيئة الطبيعية
الطبيعية  بالبيئة  تلحق  أن  منها  يتوقع  قد  أو  بها  ُيقصد  التي  األسلحة  استعمال  يحظر 
أضراراً بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد. وال يستخدم تدمير البيئة الطبيعية كسالح.

]البروتوكول اإلضافي األول، 35/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 45[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

2.2.6 االلتزامات العامة األخرى
يتناول هذا القسم الفرعي االلتزامات العامة األخرى المتعلقة باألسلحة.

1.2.2.6 األسلحة الجديدة
تلتزم أية دولة، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب 
للحرب، بأن تتحقق مما إذا كان ذلك محظوراً في جميع األحوال أو في بعضها بمقتضى 

أية قاعدة واجبة التطبيق من قواعد قانون النزاعات المسلحة.

وينبغي أن يشمل استعراض المشروعية نهجاً متعدد التخصصات يتضمن االعتبارات 
العسكرية والقانونية والبيئية والصحية.

الستعراض  دليل  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة   /36 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
مشروعية األسلحة الجديدة ووسائل الحرب وأساليبها الجديدة، 1، 4[ الفقرة 7، 22 )2006(.
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2.2.2.6 األسلحة التي يتم االستيالء عليها
تنطبق القواعد الخاصة باستعمال األسلحة على األسلحة التي يتم االستيالء عليها على 
حد سواء. ومن ثم، فإنه قبل استعمال أية أسلحة أو ذخائر يتم االستيالء عليها، يجب على 
بموجب أية  القوة المسلحة التأكد من أن استعمال ما يتم االستيالء عليه ليس محظوراً 

قاعدة من قواعد قانون النزاعات المسلحة التي تنطبق على ذلك االستعمال.

3.2.2.6 تعليمات دقيقة
على كل دولة وكل طرف من أطراف النزاع المسلح التزام قانوني بإصدار تعليمات دقيقة 
القياسية  التشغيل  المثال إجراءات  لقواتها المسلحة بشأن استعمال األسلحة )على سبيل 

وقواعد االشتباك(.

ويجب أن تهدف هذه التعليمات إلى توضيح القواعد الخاصة التي تحكم استعمال أسلحة 
معينة في حاالت نزاعات محددة.

المتحاربة فرض حظر واضح على  الدول واألطراف  يجب على  ذلك،  إلى  باإلضافة 
قيام المقاتلين و/ أو الوحدات كل على حدة بإدخال تعديالت على األسلحة أو وسائل أو 

أساليب القتال المعتمدة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 80[

3.6 األسلحة المحظورة
العرفي  القانون  أو  المعاهدات  بموجب  استعمالها  يحظر  معينة  أسلحة  القسم  هذا  يحدد 

للنزاعات المسلحة أو كليهما.

1.0.3.6 الطلقات النارية التي تتفجر
يحظر استخدام الطلقات النارية التي تتفجر في جسم اإلنسان ضد األفراد.

على الرغم من ذلك، ُيسمح باستعمال الطلقات النارية التي تتفجر ضد األعيان )االستعمال 
»ضد العتاد«( )مثل الطلقات النارية المضادة للطائرات، والذخائر الصغيرة التي تتفجر 

المستخدمة في الحرب البرية ضد العربات المدرعة(.

وقد عدلت هذه الممارسة الخاصة باستخدام الطلقات النارية التي تتفجر ضد العتاد القاعدة 
الواردة في إعالن سان بترسبورغ التي تحظر استعمال أي قذيفة يقل وزنها عن 400 
غرام. على الرغم من ذلك، يظل موضوع اإلعالن والغرض منه، أي تجنب استعمال 

القذائف التي تحدث معاناة دون أي داٍع، ساريان.

]إعالن سان بترسبورغ/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 
78[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.0.3.6 الطلقات النارية التي تتمدد
يحظر استخدام الطلقات النارية التي تتمدد وتتفلطح بسهولة في جسم اإلنسان.

ومن أمثلة الطلقات النارية التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري الرصاصات 
ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغالف.
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]إعالن الهاي/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 77/ نظام 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]8 الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما 

المسلحة غير الدولية[

وتنطبق هذه القاعدة أثناء النزاع المسلح. وتستخدم بعض الدول هذه الطلقات في عمليات 
إنفاذ القانون المحلية، ال سيما لضمان أن الطلقة التي توجه إلى هدفها ال تخترق جسم 

الهدف إلى شخص آخر.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 77[

3.0.3.6 الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها
يحظر استعمال أي سالح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح بشظايا ال يمكن الكشف عنها 

في جسم اإلنسان باألشعة السينية.

البروتوكول األول/ دراسة حول  تقليدية معينة،  ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]79 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.0.3.6 السم أو األسلحة السامة
يحظر استخدام السم أو األسلحة السامة. 

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /23 الالئحة،  الرابعة،  الهاي  ]اتفاقية 
المجلد األول، 72/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.0.3.6 األسلحة البيولوجية
يحظر استخدام األسلحة البيولوجية. 

وتشمل األسلحة البيولوجية:
• األسلحة الجرثومية أو األسلحة البيولوجية األخرى، أو التكسينات؛ و 	
• األسلحة أو المعدات أو وسائل اإليصال الموجهة الستعمال تلك العوامل أو التكسينات 	

في األغراض العدائية أو النزاعات المسلحة.

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /1 البيولوجية،  األسلحة  ]اتفاقية حظر 
المجلد األول، 73/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.0.3.6 األسلحة الكيميائية
مصطلح  الكيميائية  األسلحة  حظر  اتفاقية  وتعرف  الكيميائية.  األسلحة  استخدام  يحظر 

»األسلحة الكيميائية«، كما يلي، مجتمعاً أو منفرداً:

• الموارد الكيميائية السامة وسالئفها، فيما عدا المواد المعدة منها ألغراض غير محظورة 	
بموجب قانون النزاعات المسلحة، ما دامت األنواع والكميات متفقة مع هذه األغراض.

خالل -  من  يمكن  كيميائية  مادة  أية  السامة«  الكيميائية  »المادة  بمصطلح  يقصد 
مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً 
دائمة لإلنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا 
القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنَتج 

في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر؛ و



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية184

يقصد بمصطلح » السالئف« أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في - 
إنتاج مادة كيميائية سامة.

• عن 	 األضرار  من  غيرها  أو  الوفاة  إلحداث  خصيصاً  المصممة  والنبائط  الذخائر 
طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد 

الكيميائية السامة المحددة في النقطة األولى؛ و
• الذخائر 	 هذه  مثل  باستخدام  مباشرة  يتعلق  الستعمال  خصيصاً  مصممة  معدات  أية 

والنبائط المحددة في النقطة الثانية.

األسلحة  حظر  اتفاقية  البكتريولوجية/  والوسائل  الغازات  استعمال  حظر  ]بروتوكول 
الكيميائية، 1 و2/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 74 و75 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]8 الدولية،  الجنائية  للمحكمة  و76/ نظام روما األساسي 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

7.0.3.6 وسائل مكافحة الشغب 
يحظر استخدام وسائل مكافحة الشغب كأسلوب للحرب.

وال ُيسمح باستخدام وسائل مكافحة الشغب إال ألغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك مكافحة 
الشغب المحلي.

وتعرف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية وسائل مكافحة الشغب بأنها أي مادة كيميائية 
غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب 

عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.

]اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 1 و2/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 74 و75[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

8.0.3.6 أسلحة الليزر المسببة للعمى 
يحظر استخدام األسلحة الليزرية المصممة خصيصاً لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو 

إحدى وظائفها القتالية تسبيب عمى دائم للرؤية غير المعززة.

وتعني الرؤية غير المعززة كالً من العين المجردة أو العين المجهزة بأجهزة مصححة 
للنظر )مثل النظارات أو العدسات الالصقة(.

وعند استخدام نظم الليزر العسكرية )مثل أجهزة تحديد المدى، وأجهزة تحديد األهداف( 
يجب اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة. 
ويجب أن تتضمن تلك االحتياطات، على وجه الخصوص، تدريباً معيناً لألفراد الذين 

يستخدمون هذه النظم.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الرابع 1-4/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 86[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

9.0.3.6 الذخائر العنقودية
تتضمن اتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية حظراً على استخدام الذخائر العنقودية 
واستحداثها وإنتاجها وتخزينها ونقلها. وتلتزم الدول األطراف في هذه المعاهدة بما ورد 

فيها من أحكام.
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وُتعرف الذخائر العنقودية بموجب االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية بأنها الذخيرة التقليدية 
 20 منها عن  يقل وزن كل واحدة  أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة  لتنثر  التي تصمم 

كيلوغراماً. وال ُيعد السالح من الذخائر العنقودية بموجب االتفاقية إال عندما:
• يحتوي على ما يقل عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة؛	
• تزن كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة ما يزيد على أربعة كيلوغرامات؛	
• تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مصممة لكشف ومهاجمة غرض مستهدف واحد؛ و	
• تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي.	

باإلضافة إلى ذلك، فإن الذخيرة أو قطع الذخيرة الصغيرة المصممة:
• لتنثر القنابل المضيئة أو الدخان أو الشهب أو مشاعل التشويش؛	
• ألغراض الدفاع الجوي؛ و	
• إلحداث آثار كهربائية أو إلكترونية	

ال تشكل ذخائر عنقودية بموجب المعاهدة.

]االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، 1 و2[

10.0.3.6 األلغام المضادة لألفراد
صدق أكثر من 160 دولة على اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد.

ويحظر على هذه الدول وقواتها المسلحة استخدام األلغام المضادة لألفراد.

باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الدول وقواتها المسلحة يجب أال تقوم:
• بأي طريقة 	 حيازتها  أو  إنتاجها  أو  استحداثها  أو  لألفراد  المضادة  األلغام  باستعمال 

أخرى، أو تخزينها أو االحتفاظ بها أو نقلها؛ أو
• بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأي من هذه األنشطة 	

المحظورة.

]اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 1[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة 
غير الدولية[

4.6 األلغام واألشراك والنبائط األخرى
تحكم  التي  والقواعد  األخرى  والنبائط  واألشراك  األلغام  تعاريف  القسم  هذا  يشرح 
استخدامها. وينبغي أن ُيقرأ هذا القسم جنباً إلى جنب مع القواعد العامة الستخدام األسلحة 

الواردة في القسم 2.6.

1.4.6 اإلطار القانوني
1.1.4.6 اإلطار القانوني الذي ينظم استخدام األلغام واألشراك والنبائط األخرى

هناك معاهدتان رئيسيتان تنظمان استخدام هذه األسلحة:
• البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى بصيغته 	

المعدلة لعام 1996 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول 
الثاني بصيغته المعدلة[، الذي ينظم استخدام كالً من األلغام المضادة لألفراد واأللغام 

المضادة للمركبات؛ و
• اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام 	

األلغام  استخدام  تحظر  التي  لألفراد[،  المضادة  األلغام  حظر  ]اتفاقية   1997 لعام 
المضادة لألفراد تحت أي ظروف.
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باإلضافة إلى ذلك، يظل البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط 
البروتوكول  معينة،  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  ]اتفاقية حظر   1980 لعام  األخرى 
الثاني[ ]النزاعات المسلحة الدولية[ سارياً فيما يتعلق بعدد محدود من الدول. ويورد هذا 
الدليل إشارات مرجعية إلى األحكام الواردة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 
معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
التي ُتعد حالياً الحد األدنى للمعايير للحد من تأثير هذه األسلحة على المدنيين. ويجب على 
القوات المسلحة من الدول التي ال تزال اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، البروتوكول الثاني تسري عليها الرجوع 

إلى األحكام الواردة في تلك االتفاقية، التي تتشابه في كثير من النواحي.

باإلضافة إلى قانون المعاهدات، هناك بعض أحكام في القانون العرفي تحكم استخدام هذه 
النبائط وهي تنطبق على جميع الدول. ويوضح القسم الفرعي 6.4.6 هذه األحكام.

وأخيراً، يجب أن يكون اختيار األلغام واألشراك والنبائط األخرى واستخدامها مسترشداً 
بالقواعد العامة بشأن استعمال األسلحة على النحو الوارد في القسم 2.6.

2.1.4.6 اإلطار القانوني: األلغام المضادة لألفراد
إلى  لألفراد  المضادة  األلغام  المسلحة  القوات  استخدام  ينظم  الذي  القانوني  اإلطار  يستند 

المعاهدات التي تكون الدول التابعة لها هذه القوات أطرافاً فيها.

وعلى النحو الوارد أعاله، إذا كانت الدولة طرفاً في اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 
فإنه يحظر على قواتها المسلحة استخدام هذه األلغام.

وإذا كانت الدولة طرفاً في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها 
اتفاقية حظر  المعدلة )أو  الثاني بصيغته  البروتوكول  مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، 
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، 

البروتوكول الثاني(، فيجب على قواتها المسلحة أن تتبع:
• القواعد العامة التي تقيد استخدام جميع األلغام واألشراك والنبائط األخرى )انظر القسم 	

الفرعي 3.4.6(؛
• القواعد المحددة التي تقيد استخدام األلغام المضادة لألفراد )انظر القسم الفرعي 4.4.6(؛ و	
• أو 	 حظر  اتفاقية  في  منها  كثير  ذكر  يتواتر  التي  األسلحة،  الستعمال  العامة  القواعد 

تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، 
البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة )انظر القسم 2.6(.

وإذا لم تكن الدولة طرفاً في إحدى هذه المعاهدات، فيجب على قواتها المسلحة أن تتبع:
• قواعد القانون العرفي للنزاعات المسلحة بشأن استخدام األلغام األرضية )انظر القسم 	

الفرعي 6.4.6(؛
• القواعد العامة الستعمال األسلحة )انظر القسم 2.6(.	

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
2/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 2[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة 

غير الدولية[

2.4.6 تعاريف
تعرف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر 
أو عشوائية األثر، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، واتفاقية حظر األلغام المضادة 

لألفراد كالً من األلغام واألشراك والنبائط األخرى على النحو التالي.
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1.2.4.6 اللغم
يعني مصطلح »لغم« ذخيرة موضوعة تحت أو على أو قرب األرض أو منطقة سطحية 

أخرى، ومصممة بحيث يفجرها وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]2 لألفراد،  المضادة  األلغام  حظر  اتفاقية   /2

المسلحة غير الدولية[

2.2.4.6 اللغم المبثوث عن بعد
يعني مصطلح »لغم مبثوث عن بعد« لغماً لم ُيزرع مباشرة وإنما أُطلق بمدفع أو قذيفة 

أو صاروخ أو مدفع هاون أو وسيلة مماثلة أو أُسقط من طائرة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
2 [ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.4.6 اللغم المضادة لألفراد
يعني مصطلح »لغم مضاد لألفراد« لغماً مصمماً أساساً بحيث يفجره وجود أو قرب أو 

ز أو يصيب أو يقتل شخصاً أو أكثر. مس شخص، فُيعجِّ

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]2 لألفراد،  المضادة  األلغام  حظر  اتفاقية   /2

المسلحة غير الدولية[

4.2.4.6 الشرك الخداعي
يعني مصطلح »شرك خداعي« أي نبيطة أو مادة مصممة أو مبنية أو مكيفة بهدف القتل 
أو اإلصابة، تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئاً عديم الضرر في ظاهره، 

أو يدنو منه، أو يأتي فعالً مأموناً في ظاهره )مثل فتح أحد األبواب(.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
2[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.2.4.6 النبائط األخرى
النبائط  ذلك  في  بما  يدوياً،  موضوعة  ونبائط  ذخائر  أخرى«  »نبائط  مصطلح  يعني 
أو  يدوياً  اإلتالف، وُتفجر  أو  اإلصابة  أو  القتل  بهدف  ومصممة  المبتكرة،  المتفجرة 

بالتحكم عن بعد أو تنفجر تلقائياً بعد فترة من الوقت.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
2 [ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.4.6 القواعد العامة: األلغام واألشراك والنبائط األخرى
تنطبق القواعد العامة الواردة في هذا القسم في كل مرة يستخدم فيها أي من األلغام أو 

األشراك أو النبائط األخرى في نزاع مسلح.

الفرعي  القسم  )انظر  لألفراد  المضادة  لأللغام  قواعد محددة  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
4.4.6(، وكذلك األشراك والنبائط األخرى )انظر القسم الفرعي 5.4.6(.
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أو  حظر  اتفاقية  في  األطراف  الدول  على  التطبيق  واجب  الفرعي  القسم  هذا  وُيعد 
أو عشوائية األثر،  اعتبارها مفرطة الضرر  تقليدية معينة يمكن  استعمال أسلحة  تقييد 

البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة.

1.3.4.6 المحظورات والقيود العامة المفروضة على استعمال األلغام واألشراك 
والنبائط األخرى

تسري المحظورات والقيود المفروضة على استعمال األلغام واألشراك الخداعية والنبائط 
األخرى في الحاالت التالية.

• األخرى ضد 	 والنبائط  الخداعية  واألشراك  األلغام  توجيه  الظروف  كافة  في  يحظر 
السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد مدنيين فرادى أو أعيان مدنية.

• يحظر استعمال أية ألغام أو أشراك خداعية أو نبائط أخرى:	
لها، أو من طبيعتها -  لها أو معاناة ال ضرورة  مصممة إلحداث إصابة ال داعي 

إحداث ذلك؛ أو
المكاشيف -  وجود  بفعل  الذخيرة  لتفجير  بالتحديد  مصممة  نبيطة  أو  آلية  تستخدم 

الشائعة لأللغام.
• مصمماً 	 يكون  للمناولة  مضادة  بنبيطة  مزود  ذاتي  تخميد  ذي  لغم  استخدام  يحظر 

بطريقة يمكن معها للنبيطة المضادة للمناولة أن تعمل بعد أن يكون اللغم قد أصبح من 
غير المستطاع أن يعمل.

• ويعتبر 	 األخرى.  والنبائط  الخداعية  واألشراك  لأللغام  االستعمال العشوائي  يحظر 
استعماالً عشوائياً أي نصب لهذه األسلحة:

ال يقع على هدف عسكري أو ال يكون موجهاً إليه )وعند الشك فيما إذا كان الشئ - 
المخصص عادة ألغراض مدنية يجري استخدامه للمساهمة الفعالة في األعمال 

العسكرية، يجب افتراض أنه ال ُيستخدم على ذلك النحو(؛
تستخدم فيه طريقة أو وسيلة للبث ال يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد؛ أو- 
يمكن أن يتوقع منه التسبب عرضاً في إزهاق أرواح مدنيين أو إصابتهم أو في - 

إلحاق ضرر بأعيان مدنية، أو مزيج من ذلك، مما يكون مفرطاً بالقياس إلى الفائدة 
العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
3[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.3.4.6 تدابير االحتياطات أثناء الهجوم
يجب على أطراف النزاع المسلح الذين يستعملون األلغام أو األشراك الخداعية أو النبائط 

األخرى أن:
• تتخذ جميع االحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار هذه األسلحة. واالحتياطات 	

جميع  مراعاة  مع  عملياً  اتخاذها  الممكن  أو  العملية  االحتياطات  هي  المستطاعة 
الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك االعتبارات اإلنسانية والعسكرية؛ و

• إعطاء إنذار مسبق فعال بأي زرع أللغام أو أشراك خداعية أو نبائط أخرى قد تؤذي 	
السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
3[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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3.3.4.6 حفظ السجالت
يجب على األطراف التي تستعمل األلغام واألشراك الخداعية والنبائط األخرى االحتفاظ 
تقييد  أو  حظر  اتفاقية  في  المبينة  للمواصفات  وفقاً  األسلحة،  هذه  لمواقع  دقيق  بسجل 
األثر،  عشوائية  أو  الضرر  مفرطة  اعتبارها  يمكن  معينة  تقليدية  أسلحة  استعمال 

البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، المرفق التقني.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
9، المرفق التقني[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.3.4.6 حماية بعثات األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات 
اإلنسانية األخرى

التدابير  اتخاذ  األخرى  والنبائط  واألشراك  األلغام  تستخدم  التي  األطراف  على  يجب 
التي من شأنها حماية بعثات األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات 

اإلنسانية األخرى من آثار هذه األسلحة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
12[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.3.4.6 االلتزام بإزالة األلغام واألشراك والنبائط األخرى
واألشراك  األلغام  جميع  إزالة  يجب  الفعلية،  العدائية  العمليات  توقف  بعد  إبطاء  دون 
والنبائط األخرى المبثوثة، أو كسحها أو تدميرها من قبل الطرف في النزاع الذي تسيطر 
الملغومة  المنطقة  تحديد محيط  العملية، يجب  وقبل هذه  الملغومة.  المنطقة  قواته على 

وحمايتها بسياج أو بوسائل أخرى، ومراقبتها لضمان إبعاد المدنيين بصورة فعلية.

على  مسيطراً  األخرى  والنبائط  واألشراك  األلغام  هذه  بث  الذي  الطرف  يعد  لم  وإذا 
المنطقة الملغومة، فإنه يجب:

• إذا لزم 	 المتحدة  المتضررة )واألمم  المنطقة  الذي تسيطر قواته على  إبالغ الطرف 
األمر( بموقع هذه األسلحة؛ و

• تسهيل إزالتها )على سبيل المثال من خالل المساعدة التقنية أو المادية(.	

ويجب أن تسعى أطراف أي نزاع مسلح إلى التوصل التفاق في هذا الشأن فيما بينها، 
وكذلك مع غيرها من الدول األخرى ومع المنظمات الدولية حيثما كان ذلك مالئماً.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة 
3)2(، و9 و10[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.3.4.6 العالمات الدولية لحقول األلغام والمناطق الملغومة
العالمات  استخدام  يجب  الملغومة،  والمناطق  األلغام  حقول  على  عالمات  وضع  عند 

المعترف بها دولياً ضماناً لوضوحها للعيان وتعرف السكان المدنيين عليها.

ويجب أن تفي العالمات الدولية لحقول األلغام والمناطق الملغومة بالمواصفات التالية:
• عاكسة 	 بحافة  البرتقالي  أو  األحمر  باللون  وتكون  مثلثة،  أو  مربعة  إما  الشكل: 

صفراء اللون.
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• الرمز: يشير إلى وجود األلغام ويحتوي على كلمة »ألغام« بإحدى اللغات الرسمية 	
الست لألمم المتحدة وباللغة )أو اللغات( السائدة في المنطقة الملغومة.

• الحجم: 15 سنتيمتراً على األقل لكل ضلع للعالمات المربعة، و28 سنتيمتراً × 20 	
سنتيمتراً للعالمات المثلثة )ضماناً للوضوح(.

• المسافات بين العالمات: توضع حول حقل األلغام أو المنطقة الملغومة على مسافة 	
تكفي لتأمين وضوحها للعيان ألي مدني يقترب من المنطقة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
4، المرفق التقني، 2 و4[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.4.6 قيود محددة على استخدام األلغام المضادة لألفراد
المضادة لألفراد. وينطبق  األلغام  إضافية على استخدام  قيوداً  الفرعي  القسم  يحدد هذا 
هذا على الدول األطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن 
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، وينبغي 

أن ُيقرأ جنباً إلى جنب مع القسم الفرعي 3.4.6 والقسم 2.6.

1.4.4.6 الكشف عن األلغام المضادة لألفراد
العادية  األجهزة  باستخدام  عنها  للكشف  قابلة  لألفراد  المضادة  األلغام  تكون  أن  يجب 

للكشف عن األلغام، وفقاً للمواصفات الواردة في المرفق التقني.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
4، المرفق التقني، 2[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.4.4.6 األلغام المضادة لألفراد غير األلغام المبثوثة عن بعد
يجب أن تكون األلغام المضادة لألفراد غير األلغام المبثوثة عن بعد مزودة بآلية للتدمير 

الذاتي أو آلية للتخميد الذاتي على النحو الموضح في المرفق التقني ما لم:
• توضع تلك األسلحة داخل منطقة محيطها محدد بعالمات يرصدها أفراد عسكريون 	

وتحميها أسيجة أو وسائل أخرى ضماناً إلبعاد المدنيين عنها؛ و
• ُتكسح تلك األسلحة قبل مغادرة المنطقة.	

وال يعفى أي طرف في نزاع من مواصلة االمتثال للضمانات السابق ذكرها إال إذا تعذر 
لعمل عسكري من  نتيجة  المنطقة قسراً  السيطرة على  فقدانه  االمتثال بسبب  عليه هذا 
العدو. فإذا استعاد ذلك الطرف السيطرة على المنطقة، وجب عليه أن يستأنف االمتثال 

لتلك الضمانات.

وإذا استعادت القوات المسلحة التابعة ألحد أطراف النزاع السيطرة على منطقة ُنصبت 
فيها األلغام المضادة لألفراد غير األلغام المبثوثة عن بعد، فعلى هذه القوات المسلحة أن 
تصون، إلى أقصى حد مستطاع، وسائل الحماية المذكورة أعاله وأن تقيم وسائل الحماية 

هذه، إذا لزم األمر، إلى أن ُتكسح هذه األسلحة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
5، المرفق التقني[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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3.4.4.6 األلغام المبثوثة عن بعد
يجب في جميع األحوال أن تكون األلغام المضادة لألفراد المبثوثة عن بعد مزودة بآلية 

للتدمير الذاتي أو آلية للتخميد الذاتي على النحو الموضح في المرفق التقني.

أما األلغام المبثوثة عن بعد، غير األلغام المضادة لألفراد، فيجب بقدر اإلمكان أن تكون 
داعمة  آلية  لها  وتكون  ذاتياً  المفعول  آلية إلبطال  أو  الذاتي  للتدمير  فعالة  بآلية  مزودة 

للتخميد الذاتي.

ويجب تسجيل موقع األلغام المبثوثة وعددها ونوعها وتاريخ بثها ووقته وأيضاً الفترات 
الزمنية للتدمير الذاتي على النحو المبين في المرفق التقني.

تؤذي  قد  بعد  عن  مبثوثة  أللغام  إسقاط  أو  بث  بأي  فعال  إنذار مسبق  إعطاء  ويجب 
السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
6، المرفق التقني[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.4.6 قيود معينة على استخدام األشراك والنبائط األخرى
أو  حظر  اتفاقية  في  األسلحة  هذه  استخدام  على  معينة  قيوداً  الفرعي  القسم  هذا  يحدد 
أو عشوائية األثر،  اعتبارها مفرطة الضرر  تقليدية معينة يمكن  استعمال أسلحة  تقييد 
إلى جنب مع القسم الفرعي  البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، وينبغي أن ُيقرأ جنباً 

3.4.6 والقسم 2.6.

1.5.4.6 األشراك والنبائط األخرى: النصب المحظور
يحظر استخدام األشراك أو النبائط األخرى التي ُتربط أو ُتقرن على أي نحو باألشخاص 

أو األعيان التالية:
• الشارات أو العالمات أو اإلشارات الحامية المعترف بها دولياً؛	
• المرضى أو الجرحى أو الموتى؛	
• أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر؛	
• المرافق الطبية، أو المعدات الطبية، أو اللوازم الطبية، أو النقل الطبي؛	
• لعب األطفال أو األشياء أو المنتجات األخرى المحمولة المصممة خصيصاً إلطعام 	

األطفال أو لالعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم؛
• المأكوالت والمشروبات؛	
• أواني أو أجهزة المطبخ، إال ما كان منها في منشآت عسكرية أو مواقع عسكرية أو 	

مخازن إمدادات عسكرية؛
• األشياء ذات الطابع الديني الواضح؛	
• أو 	 الثقافي  التراث  تشكل  التي  العبادة  أماكن  أو  الفنية  األعمال  أو  التاريخية  اآلثار 

الروحي للشعوب؛ و
• الحيوانات أو جيفها.	

بصيغته  الثاني  البروتوكول  معينة،  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر  ]اتفاقية 
المعدلة، 7[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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2.5.4.6 األشراك والنبائط األخرى: األشياء المحظورة
يحظر استعمال األشراك الخداعية أو النبائط األخرى التي هي في شكل أشياء محمولة 

عديمة الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحديد الحتواء مادة متفجرة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
7[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.5.4.6 األشراك والنبائط األخرى: األماكن والظروف المحظورة
النبائط األخرى في مناطق يوجد فيها تركز من  يحظر استعمال األشراك الخداعية أو 
المدنيين وال يجري فيها قتال بين قوات برية أو ال يبدو أن قتاالً وشيكاً سيجري فيها، ما لم:

• تكن موضوعة على هدف عسكري أو بجواره مباشرة؛ أو	
• ُتتخذ تدابير لحماية المدنيين من آثارها، مثل إقامة مخافر إنذار أو إصدار تحذيرات 	

أو نصب أسيجة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 
7[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.4.6 القانون العرفي: األلغام األرضية واألشراك
ينطبق هذا القسم الفرعي على القوات المسلحة لجميع الدول.

1.6.4.6 األلغام األرضية: القانون العرفي
يجب إيالء عناية خاصة لدى استخدام األلغام األرضية للتقليل من آثارها العشوائية.

يقوم طرف النزاع الذي يستخدم األلغام األرضية بتسجيل مواقعها، كلما أمكن ذلك.

أرضية  ألغاماً  استخدم  الذي  النزاع  طرف  يقوم  الفعلية،  العدائية  األعمال  انتهاء  عند 
بإزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها.

]النزاعات   ]83-81 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  ]دراسة 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية، باستثناء دراسة حول القانون الدولي 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 82 التي ُتعد من القواعد العرفية المنطبقة في النزاعات 

المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

2.6.4.6 األشراك: القانون العرفي
يحظر استخدام األشراك الخداعية المتصلة أو المترافقة على أي نحو مع أشياء أو أشخاص 

مؤهلين لحماية خاصة بموجب القانون الدولي اإلنساني، أو أشياء قد تجتذب المدنيين.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 80[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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5.6 األسلحة المحرقة
يحدد هذا القسم تعريف األسلحة المحرقة والقواعد المحددة التي تقيد استخدامها. وينبغي 

أن ُيقرأ جنباً إلى جنب مع القواعد العامة الستعمال األسلحة المبينة في القسم 2.6.

في  األطراف  للدول  المسلحة  القوات  1.5.6 و2.5.6 على  الفرعيان  القسمان  ينطبق 
تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  تقييد استعمال أسلحة  اتفاقية حظر أو 
عشوائية األثر، البروتوكول الثالث، في حين ينطبق القسم الفرعي 3.5.6 على القوات 

المسلحة لجميع الدول.

1.5.6 تعاريف
1.1.5.6 األسلحة المحرقة

يراد بتعبير »سالح محرق« أي سالح أو أية ذخيرة مصمم أو مصممة في المقام األول 
إلشعال النار في األشياء أو لتسبيب حروق لألشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج 

من اللهب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق على الهدف.

موجهة  وألغام  لهب،  قاذفات  شكل  على  مثالً،  المحرقة،  األسلحة  تكون  أن  ويمكن 
يدوية، وألغام، وقنابل، وغير ذلك من  لمقذوفات أخرى، وقذائف، وصواريخ، وقنابل 

حاويات المواد المحرقة )مثل النابالم والفوسفور(.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 1[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.5.6 أسلحة ال ُتعد أسلحة حارقة
األسلحة التالية ليست أسلحة حارقة بالمعنى المقصود في قانون النزاعات المسلحة:

• الذخائر التي يمكن أن تكون لها، عرضاً، آثار محرقة، مثل المضيئات أو القاذفات أو 	
ناشرات الدخان أو أجهزة اإلشارة؛

• الذخائر المصممة للجمع بين آثار االختراق والعصف أو التشظي وبين أثر محرق 	
إضافي، مثل المقذوفات المخترقة للدروع، والقذائف الشظوية، والقنابل المتفجرة وما 
شابه ذلك من الذخائر ذات اآلثار المزيجة التي ال يكون األثر المحرق فيها مصمماً 
خصيصاً لتسبيب حروق لألشخاص، بل الستعماله ضد أهداف عسكرية، مثل المركبات 

المدرعة والطائرات والمنشآت والمرافق )مثل الصواريخ المضادة للدبابات(.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 1[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.5.6 األسلحة الحارقة: الحظر
1.2.5.6 االستخدام المحظور لألسلحة الحارقة

يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين أو األعيان المدنية محل هجوم باألسلحة 
المحرقة )أو أي سالح في الواقع(.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 2[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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2.2.5.6 األسلحة المحرقة التي تطلق من الجو
يحظر في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفاً لهجوم 

بأسلحة محرقة تطلق من الجو. 

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 2[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.5.6 األسلحة المحرقة غير تلك التي تطلق من الجو
يحظر جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفاً لهجوم بأسلحة محرقة غير 
تلك التي تطلق من الجو، إال حين يكون الهدف العسكري واضح االنفصال عن تجمع 

المدنيين.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 2[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.2.5.6 الهجمات على الكساء النباتي باألسلحة المحرقة
يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقة إال 
حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين أو أهداف عسكرية 

أخرى، أو حين تكون هي ذاتها أهدافاً عسكرية.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 2[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.5.6 القانون العرفي بشأن األسلحة المحرقة
في  الواردة  المحرقة  األسلحة  استعمال  على  التطبيق  الواجبة  الدنيا  القواعد  يلي  فيما 

القانون العرفي للنزاعات المسلحة. وهذه القواعد ملزمة لجميع الدول.

1.3.5.6 استخدام األسلحة المحرقة ضد األفراد
أقل ضرراً  تعذر استخدام سالح  إذا  إال  المحرقة ضد األفراد  يحظر استخدام األسلحة 

للوصول إلى جعل شخص عاجزاً عن القتال.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 85[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.3.5.6 االحتياطات أثناء الهجوم
إذا استخدمت األسلحة المحرقة، وجب إيالء عناية خاصة لتجنب الخسائر العارضة في 
أرواح المدنيين أو إيقاع إصابات بينهم أو اإلضرار باألعيان المدنية، والتقليل من هذه 

الخسائر واألضرار في كل األحوال.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 84[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية[
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6.6 مبيدات األعشاب
يفرض قانون النزاعات المسلحة قيوداً على نوع مبيدات األعشاب التي يجوز استخدامها 
واآلثار  فقط(  العسكرية  )األهداف  المبيدات ضدها  هذه  باستخدام  المسموح  واألهداف 

العرضية الستخدام مبيدات األعشاب هذه )التناسب(.

1.0.6.6 حظر مبيدات األعشاب
يحظر استخدام مبيدات األعشاب كأسلوب للحرب إذا كانت:

• ذات طبيعة تجعلها أسلحة كيميائية محظورة )انظر القسم الفرعي 6.0.3.6(؛	
• ذات طبيعة تجعلها أسلحة بيولوجية محظورة )انظر القسم الفرعي 5.0.3.6(؛	
• تستهدف الحياة النباتية التي ليست هدفاً عسكرياً )انظر القسم 4.5(؛	
• لألعيان 	 أضراراً  أو  بينهم  إصابات  أو  المدنيين  أرواح  في  عارضة  خسائر  تسبب 

المدنية وتكون مفرطة في تجاوز ما ينتظر أن تسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة 
ومباشرة )التناسب(؛ أو

• تسبب أضراراً بالغة، واسعة االنتشار وطويلة األمد للبيئة الطبيعية.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 35)3( و 55/ اتفاقية تقنيات التغيير في البيئة، 1/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 76[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

7.6 األسلحة النووية
1.0.7.6 قانون النزاعات المسلحة

الواجبة  المسلحة  النزاعات  لقانون  العامة  للقواعد  النووية  األسلحة  استخدام  يخضع 
التطبيق على األسلحة.

أثناء  التمييز والتناسب واالحتياطات  ويشمل هذا األمر، على وجه الخصوص، قواعد 
الهجوم، وحظر استخدام األسلحة التي تسبب إصابات بالغة أو آالماً ال مبرر لها، وحظر 

استخدام األسلحة العشوائية بطبيعتها، واألحكام المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية.

يوليو  تموز/   8 االستشاري،  الرأي  النووية،  األسلحة  قضية  الدولية،  العدل  ]محكمة 
1996، تقارير محكمة العدل الدولية 1996، ص. 226[

8.6 المتفجرات من مخلفات الحرب
يناقش هذا القسم التزامات أطراف النزاع فيما يتعلق بالذخائر غير المنفجرة والذخائر 
المتفجرة المتروكة وينطبق على الدول األطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 
الخامس  البروتوكول  األثر،  أو عشوائية  الضرر  اعتبارها مفرطة  يمكن  معينة  تقليدية 

بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب.

1.0.8.6 التعريف
يقصد بالمتفجرات من مخلفات الحرب:

• الذخائر غير المنفجرة، أي ذخائر متفجرة تكون جاهزة لالنفجار أو مزودة بصمام أو 	
مسلحة أو معدة على نحو آخر لالستخدام ثم استخدمت فعالً في نزاع مسلح، وكان 

ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر؛ و
• نزاع 	 أثناء  في  تستخدم  لم  التي  المتفجرة  الذخائر  أي  المتروكة،  المتفجرة  الذخائر 

مسلح، وتركها أو ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي 
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تركها أو ألقاها. وقد تكون أو ال تكون جاهزة لالنفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة 
أو معدة بشكل آخر لالستخدام.

على  تحتوي  التي  التقليدية  الذخائر  المتفجرة«  »الذخائر  العام  بالمصطلح  ويقصد 
اتفاقية  في  تعريفها  ورد  التي  األخرى  والنبائط  واألشراك  األلغام  باستثناء  متفجرات، 
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية 

األثر، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الخامس، 2[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.0.8.6 التزامات
من أجل تسهيل اإلجراءات التي تهدف إلى الحد من المعاناة الناجمة عن المتفجرات من 

مخلفات الحرب، يجب على أطراف النزاع المسلح، أثناء النزاع المسلح:
• المتفجرة 	 الذخائر  أو  المتفجرة  الذخائر  باستعمال  المتعلقة  المعلومات  تسجيل وحفظ 

المتروكة من جانب قواتها المسلحة )مثل الخصائص التقنية وأساليب تحديد األنواع 
المختلفة المستخدمة والعدد التقريبي والمواقع التي توجد فيها(؛

• اتخاذ جميع التحوطات المتعلقة بحماية المدنيين واألشياء الخاصة بالمدنيين من تأثيرات 	
المتفجرات من مخلفات الحرب، وتشمل هذه التحوطات وضع العالمات على المناطق 

الخطرة وتسييجها وتحذير السكان من المخاطر ووضع برامج للتوعية بالمخاطر؛ و
• المنطقة، 	 في  العاملة  اإلنسانية  والمنظمات  للبعثات  المستطاع،  قدر  الحماية،  توفير 

وتوفير، عند الطلب، معلومات عن مواقع جميع المتفجرات من مخلفات الحرب في 
المنطقة التي ستعمل أو تعمل فيها فعالً المنظمة أو البعثة اإلنسانية.

بعد انتهاء النزاع المسلح، تقوم أطراف النزاع التي استخدمت أو تركت ذخائر متفجرة، 
دون تأخير وقدر اإلمكان، بما يلي:

• مواصلة اتخاذ جميع التحوطات المتعلقة بحماية المدنيين واألشياء الخاصة بالمدنيين 	
من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب، وتشمل هذه التحوطات وضع العالمات 
على المناطق الخطرة وتسييجها وتحذير السكان من المخاطر ووضع برامج للتوعية 

بالمخاطر؛
• المناطق 	 في  الحرب  مخلفات  من  المتفجرات  تشكله  الذي  الخطر  وتقدير  استقصاء 

تحت سيطرتها ثم وضع عالمات لتحديدها وتطهيرها )وإعطاء األولوية للمناطق التي 
تشكل خطراً جدياً على اإلنسان(؛

• الموارد 	 مجال  في  المساعدة  أو  المادية  أو  التقنية  المساعدة  )مثل  المساعدة  تقديم 
في  المسلحة  قواتها  تركتها  التي  الحرب  مخلفات  من  المتفجرات  إلزالة  البشرية( 

مناطق ال تخضع لسيطرتها؛ و
• الذخائر 	 أو  المتفجرة  الذخائر  باستعمال  المتعلقة  المسجلة  المعلومات  نقل  أو  نشر 

المتفجرة المتروكة من جانب قواتها المسلحة )مثل الخصائص التقنية وأساليب تحديد 
األنواع المختلفة المستخدمة والعدد التقريبي والمواقع التي توجد فيها( للطرف الذي 
يسيطر على المناطق المتضررة أو األمم المتحدة أو المنظمات المشاركة في أنشطة 

إزالة األلغام.

]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الخامس، 3-9، المرفق 
التقني[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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9.6 أساليب القتال المحظورة
يناقش هذا القسم اإلطار القانوني الذي يحظر بعض أساليب القتال أو يقيدها. وهو يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بشرعية األسلحة )انظر األقسام من 1.6 إلى 8.6( واالستهداف )انظر 

الفصل الخامس(.

1.9.6 مقدمة ألساليب القتال
1.1.9.6 مبدأ التقييد

الحق  أن  في  المسلحة  النزاعات  لقانون  األساسية  المبادئ  أحد  يتمثل  سابقاً،  ورد  كما 
في اختيار أساليب أو وسائل القتال ليس حقاً ال تقيده قيود. وهو ما ُيشار إليه في بعض 

األحيان بمبدأ التقييد.

بأوسع معانيها،  القتال األسلحة  أساليب ووسائل  المسلحة، تشمل  النزاعات  قانون  وفي 
باإلضافة إلى الطريقة التي تستخدم بها.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 35/ اتفاقية الهاي 
الرابعة، الالئحة، 22/ البروتوكول اإلضافي األول، 35/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال 
أسلحة تقليدية معينة، الديباجة/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، الديباجة[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.9.6 أساليب القتال، اإلطار العام
فيما يتعلق باختيار أساليب القتال، يتم التعبير عن مبدأ التقييد في:

• حظر أساليب معينة للقتال ضد األشخاص )انظر القسم الفرعي 3.9.6(، بما في ذلك 	
حظر استخدام الدروع البشرية )انظر القسم الفرعي 4.9.6(؛

• حظر وسائل معينة للحرب ضد األعيان )انظر القسم الفرعي 5.9.6(؛	
• القيود المفروضة على تدابير االقتصاص )انظر القسم الفرعي 6.9.6(؛ و	
• القيود المفروضة على استخدام الخداع )انظر القسم الفرعي 7.9.6(.	

2.9.6 قائمة مرجعية بأساليب القتال

تحظر أساليب القتال التالية فيما يتعلق باألشخاص: �
• أساليب القتال التي من شأنها إحداث إصابات بالغة أو آالم ال مبرر لها؛	
• تجويع السكان المدنيين )انظر القسم الفرعي 1.3.9.6(؛	
• أعمال اإلرهاب )انظر القسم الفرعي 2.3.9.6(؛	
• إنكار اإلبقاء على الحياة )انظر القسم الفرعي 3.3.9.6(؛	
• أخذ الرهائن )انظر القسم الفرعي 4.3.9.6(؛	
• العنف الجنسي )انظر القسم الفرعي 5.3.9.6(؛	
• استخدام الدروع البشرية )انظر القسم الفرعي 1.4.9.6(؛ و	
• تدابير االقتصاص ضد األشخاص المحميين بموجب قانون النزاعات المسلحة 	

)انظر القسم الفرعي 3.6.9.6(.

تحظر أساليب القتال التالية فيما يتعلق باألعيان: �
• النهب )انظر القسم الفرعي 1.5.9.6(؛	
• الدمار الذي ال مبرر له )انظر القسم الفرعي 2.5.9.6(؛	
• االستيالء على الممتلكات الذي ال مبرر له )انظر القسم الفرعي 3.5.9.6(؛	
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• أساليب القتال التي ُيقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً 	
بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد )انظر القسم الفرعي 5.5.9.6(؛ و

• تدابير االقتصاص ضد أهداف محمية بموجب قانون النزاعات المسلحة )انظر 	
القسم الفرعي 4.6.9.6(؛ 

األشكال المسموح بها فقط للخداع هي التي يمكن استخدامها كأسلوب من أساليب  �
القتال )انظر القسم الفرعي 7.9.6(. ومن ثم:

• يسمح بخدع الحرب التي ال تنتهك قانون النزاعات المسلحة؛	
• يحظر الغدر.	

أي هجوم مخطط له يجب أن يمتثل لقواعد االستهداف الواردة في الفصل الخامس. �

أي استخدام لألسلحة يجب أن يمتثل للقواعد الخاصة باألسلحة الواردة في األقسام  �
من 1.6 إلى 8.6.

3.9.6 حظر أساليب معينة للقتال ضد األشخاص
1.3.9.6 حظر التجويع كأسلوب من أساليب القتال

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

قواعد مرور  التفاصيل بشأن  لمعرفة  إمدادات اإلغاثة.  تعمد عرقلة  ويشمل هذا األمر 
المساعدات اإلنسانية، انظر القسم 2.4.

روما  نظام   /14 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /54 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  8/ دراسة حول  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي 

المجلد األول، 53[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.3.9.6 بث الذعر 
تحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر 

بين السكان المدنيين.

بينما ُتحدث أعمال العنف المرتبط بحالة الحرب عادة درجة ما من بث الذعر، يتعلق 
هذا الحظر خصيصاً بتلك األفعال التي تستهدف عمداً بث الذعر بين السكان المدنيين.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 33/ البروتوكول اإلضافي األول، 51/ البروتوكول اإلضافي 
الثاني، 4 و13/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 2[

3.3.9.6 التهديد بعدم أخذ أي أسرى أو األمر بذلك )إنكار اإلبقاء على الحياة(
يحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة األعمال 

العدائية على هذا األساس.

البروتوكول   /40 البروتوكول اإلضافي األول،   /23 الالئحة،  الرابعة،  ]اتفاقية الهاي 
حول  دراسة   /8 الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام   /4 الثاني،  اإلضافي 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]46 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية[
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4.3.9.6 حظر أخذ الرهائن
يحظر أخذ الرهائن في جميع النزاعات المسلحة. ويشمل هذا األمر أخذ الرهائن كأسلوب 

من أساليب القتال.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ اتفاقية جنيف الرابعة، 34/ البروتوكول اإلضافي 
اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /4 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /75 األول، 
العرفي، المجلد األول، 96[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.3.9.6 حظر العنف الجنسي كأسلوب من أساليب القتال
يحظر العنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري 
العنف  استخدام  هذا  ويشمل  المسلحة.  النزاعات  جميع  في  وذلك  القسري،  التعقيم  أو 

الجنسي كأسلوب من أساليب القتال.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة 3/ اتفاقية جنيف الثالثة، 14/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
الثاني، 4/  27/ البروتوكول اإلضافي األول، 75 و76 و77/ البروتوكول اإلضافي 
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني 

العرفي، المجلد األول، 93[

4.9.6 الدروع البشرية
1.4.9.6 حظر استخدام الدروع البشرية

يحظر استخدام الدروع البشرية في جميع النزاعات المسلحة.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 97[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.4.9.6 الدروع البشرية )النزاعات المسلحة الدولية(
الدروع  التفصيل على حظر استخدام  الدولية بمزيد من  المسلحة  النزاعات  قانون  ينص 

البشرية.

أو  المدنيين  السكان  بوجود  التوسل  النزاع  الخصوص، ال يجوز ألطراف  وعلى وجه 
جنيف  اتفاقية  بموجب  المحميين  األشخاص  أو  الحرب  أسرى  أو  المدنيين  األشخاص 
الرابعة في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية. وال يجوز أن يوجه 
درء  محاولة  بقصد  المدنيين  األشخاص  أو  المدنيين  السكان  تحركات  النزاع  أطراف 

الهجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.  

األول،  البروتوكول اإلضافي   /28 الرابعة،  اتفاقية جنيف   /23 الثالثة،  ]اتفاقية جنيف 
51/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز في أي حال من األحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في 
محاولة لستر األهداف العسكرية عن أي هجوم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 12[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.4.9.6 الدروع البشرية الطوعية، المدنيون الذين يشاركون مشاركة مباشرة 
في العمليات العدائية

يثير وجود دروع بشرية في محيط هدف عسكري بعض األسئلة للطرف الذي يرغب في 
استهداف الهدف الذي يتم حجبه بهذه الطريقة.
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ويتعلق أحد هذه األسئلة بالوضع القانوني للمدنيين الذين يعملون كدروع بشرية طوعية، 
فهل تنطبق عليهم صفة المدنيين الذين يشاركون مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، 
مما يعني أنه يمكن أن يصبحوا محالً لالستهداف المباشر؟ أم أنهم ُيعدون مدنيين عاديين، 
مما يعني أنه ال يجوز أن يصبحوا محالً لالستهداف، وأنه يجب أن يؤخذ وجودهم في 

الحسبان عند تقييم التناسب في الهجوم على األهداف العسكرية التي يقومون بحجبها؟

وتتناول اللجنة الدولية للصليب األحمر هذا السؤال في إصدارها بعنوان »دليل تفسيري 
لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي اإلنساني«.

وفقاً لتلك الدراسة، تتوقف اإلجابة على هذا السؤال على ما إذا كان الفعل الذي ارتكبته الدروع 
البشرية الطوعية يتسبب بصورة مباشرة في الضرر الذي يصل إلى حد الضرر  المطلوب 

لتصنيف العمل على أنه مشاركة مباشرة )العالقة السببية المباشرة(. انظر القسم 3.5.

مادي  عائق  لخلق  أجسادهم  طوعية  بشرية  دروع  عدة  فيها  يستخدم  التي  الحالة  وفي 
أمام العمليات العسكرية )مثل منع حركة قوات المشاة في المدن(، فقد يمكن أن يتسببوا 
في الوصول إلى حد حصول الضرر المطلوب، ألن تصرفات المدنيين قد تكون كافية 
لتؤثر سلباً على قدرة الطرف المهاجم على تحقيق هدفه العسكري. ومن ناحية أخرى، 
في الحاالت التي تتطلب أسلحة قوية قادرة على االستهداف الدقيق، فإن وجود عدد قليل 
من الدروع البشرية الطوعية قد ال يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الطرف المهاجم 
على تحديد الهدف العسكري الذي تم حجبه وتدميره. وفي الحالة األولى، قد ينطبق على 
العمليات  في  مباشرة  مشاركة  المشاركين  المدنيين  تعريف  الطوعية  البشرية  الدروع 
العدائية، في حين لن ينطبق عليهم هذا التعريف في الحالة الثانية ألنهم لن يتسببوا بصورة 

مباشرة بحد حصول الضرر المطلوب.

ومع ذلك، قد ال يكون من السهل في واقع األمر تحديد ما إذا كان المدنيون موجودون 
أو  كان وجودهم عرضياً  إذا  ما  أو  العسكرية،  لألهداف  المجاورة  المناطق  في  طوعاً 

قسرياً.

]دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 57-56[

4.4.9.6 الدروع البشرية غير الطوعية
األشخاص الذين ُيستخدمون كدروع بشرية غير طوعية ليسوا مدنيين يشاركون مشاركة 

مباشرة في العمليات العدائية.

بالمعنى  )أي يفعلون شيئاً  قتالياً  وال يمكن اعتبار هؤالء األشخاص بأنهم يؤدون عمالً 
لذلك،  ونتيجة  المباشرة.  الهجمات  من  محميين  يظلون  فهم  وبالتالي  للكلمة(،  المفهوم 
سيكون من الضروري أن يؤخذ وجود هؤالء األشخاص في االعتبار في تقييم التناسب 

أثناء أي عملية عسكرية يحتمل أن تلحق بهم ضرراً عرضياً.

]دراسة المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 61[
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5.9.6 أساليب القتال المحظورة: أعمال النهب
1.5.9.6 حظر أعمال النهب

أعمال النهب محظورة.

الجيش  »أخذ  بأنها  النهب«  »أعمال   Black’s Law Dictionary قاموس  يعرف 
الغازي أو المنتصر الممتلكات الخاصة بالقوة من رعايا العدو«.

]قاموس Black’s Law Dictionary، ووردت كاستشهاد في دراسة حول القانون 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 52[

اتفاقية جنيف   /15 اتفاقية جنيف األولى،  28 و47/  الالئحة،  الرابعة،  ]اتفاقية الهاي 
الثانية، 18/ اتفاقية جنيف الرابعة، 16 و33/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 52/ نظام روما األساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

كما يحظر نهب الممتلكات الثقافية في االتفاقيات المتعلقة بالممتلكات الثقافية.

الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية   /4 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
البروتوكول الثاني، 15[.

2.5.9.6 حظر التدمير غير المبرر
يحظر تدمير ممتلكات العدو، إال في الحاالت التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية.

وال ينطبق هذا األمر على:
• األعيان التي تشكل أهدافاً عسكرية؛ و	
• األعيان المدنية التي يلحق بها تدمير عرضي جراء هجوم موجه ضد هدف عسكري، 	

عندما ال يكون التدمير مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية 
ملموسة ومباشرة )مبدأ التناسب(.

جنيف  اتفاقية   /50 األولى،  جنيف  اتفاقية  و56/   23 الالئحة،  الرابعة،  الهاي  ]اتفاقية 
الثانية، 51/ اتفاقية جنيف الرابعة، 53 و147/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 
البروتوكول الثاني، 15/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 50/ 
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 

المسلحة غير الدولية[

3.5.9.6 حظر االستيالء غير المبرر
الضرورة  تستلزمها  التي  الحاالت  في  إال  العدو،  ممتلكات  على  االستيالء  يحظر 

العسكرية القهرية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ اتفاقية جنيف األولى، 50/ اتفاقية جنيف الثانية، 
51/  اتفاقية جنيف الرابعة، 147/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
المسلحة  ]النزاعات   ]8 الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام   /50 األول، 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

للممتلكات  واسع  نطاق  على  التدمير  في  المتمثلة  الحرب  4.5.9.6 جريمة 
واالستيالء عليها

ُيعد تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربية، 
وبطريقة غير مشروعة وتعسفية جريمة حرب.
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 /147 الرابعة،  اتفاقية جنيف   /51 الثانية،  اتفاقية جنيف   /50 األولى،  ]اتفاقية جنيف 
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 

المسلحة غير الدولية[

5.5.9.6 البيئة الطبيعية
بالغة واسعة  يحظر استخدام أساليب للقتال ُيقصد بها أو ُيتوقع منها أن تسبب أضراراً 

االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية، ومن ثم تضر بصحة السكان أو بقائهم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 55/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 44[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

6.9.6 االقتصاص
1.6.9.6 تعريف االقتصاص والغرض منه

النزاعات المسلحة، والذي يكون، بخالف ذلك، غير  لقانون  يمثل »االقتصاص« خرقاً 
قانوني ولكنه ُيعد مشروعاً في حاالت استثنائية باعتباره إجراًء إلنفاذ القانون رداً على خرق 

سابق قام به العدو لقانون النزاعات المسلحة، بغرض إنهاء االنتهاك الذي قام به العدو.

ومن ثم، يتمثل القصد من االقتصاص في ممارسة الضغط على العدو لجعله يمتثل لقانون 
النزاعات المسلحة.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 145[

2.6.9.6 أعمال االقتصاص المحظورة )النزاعات المسلحة غير الدولية(
ليس ألطراف النزاعات المسلحة غير الدولية الحق في اللجوء إلى أعمال االقتصاص 
الحربي. وتحظر أية أفعال أخرى مضادة بحق األشخاص الذين ال يقومون بدور مباشر 

أو الذين توقفوا عن القيام بدور مباشر في األعمال العدائية.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 148[ ]النزاعات المسلحة 
غير الدولية[

3.6.9.6 أعمال االقتصاص من األشخاص )النزاعات المسلحة الدولية(
تحظر أعمال االقتصاص الحربي من األشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف. ويشمل 
هذا األمر المدنيين والجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب واألشخاص المحميين 

بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأفراد الخدمات الطبية والدينية.

]اتفاقية جنيف األولى، 46/ اتفاقية جنيف الثانية، 47/ اتفاقية جنيف الثالثة، 13/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 33/ البروتوكول اإلضافي األول، 20 و51/ دراسة حول القانون الدولي 

اإلنساني العرفي، المجلد األول، 146[ ]لنزاعات المسلحة الدولية[

4.6.9.6 أعمال االقتصاص ضد األعيان )النزاعات المسلحة الدولية(
واتفاقية  جنيف  اتفاقيات  تحميها  التي  األعيان  ضد  الحربي  االقتصاص  أعمال  تحظر 

الهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

]اتفاقية جنيف األولى، 46/ اتفاقية جنيف الثانية، 47/ اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 
23 و56/ البروتوكول اإلضافي األول، 20 و52 و53 و54 و55 و56/ اتفاقية الهاي 
المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /4 الثقافية،  الممتلكات  لحماية 

األول، 147[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 55[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.6.9.6 أعمال االقتصاص المسموح بها: القواعد
النزاعات  لقانون  االمتثال  الستعادة  األخير  المالذ  االقتصاص  أعمال  تظل  أن  يجب 
بأعمال  بالقيام  يسمح  ال  الموضوع،  هذا  بشأن  الدولي  القانون  تطور  ومع  المسلحة. 
االقتصاص، في الواقع، إال ضد المقاتلين واألهداف العسكرية في ظروف محدودة للغاية 

وتحت شروط صارمة.

ووفقاً للدراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب 
أعمال  ُتعد  األول(، ال  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  )دراسة حول  األحمر 

االقتصاص مشروعة إال إذا تم استيفاء الشروط الخمسة التالية:
• ال يجوز القيام بأعمال االقتصاص إال رداً على انتهاك خطير سابق لقانون النزاعات 	

المسلحة، وفقط لغرض حمل الخصم على االمتثال للقانون؛
• تتاح 	 األخير، عندما ال  المالذ  يمثل  كإجراء  إال  االقتصاص  بأعمال  القيام  يجوز  ال 

الكتيبات  بعض  وتؤكد   - القانون  احترام  على  الخصم  لحمل  أخرى  قانونية  تدابير 
العسكرية على ضرورة إصدار تحذير مسبق؛

• يجب أن يكون عمل االقتصاص متناسباً مع االنتهاك الذي يهدف لوقفه؛	
• مستويات 	 من  مستوى  أعلى  على  االقتصاص  أعمال  إلى  اللجوء  قرار  اتخاذ  يجب 

الحكومة؛ و
• يجب أن تتوقف أعمال االقتصاص بمجرد امتثال الخصم للقانون.	

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، ص. 145[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية[

7.9.6 الخداع: خدع الحرب والغدر
1.7.9.6 مقدمة

يجوز للقائد، من أجل إنجاز مهمته، أن يخفي نواياه والعمل الذي يقوم به عن األطراف 
األخرى في النزاع من أجل حمل هذه األطراف على الرد بطريقة تضر بمصالحهم.

ولالمتثال لقانون النزاعات المسلحة، يجب على القائد أن يميز بين خدع الحرب المسموح 
بها من جهة والخداع المحظور، بما في ذلك الغدر، من جهة أخرى.

]البروتوكول اإلضافي األول، 37/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 57[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.7.9.6 الخداع غير المحظور: خدع الحرب
خدع الحرب ليست محظورة ما دامت ال تخل بأية قاعدة من قواعد قانون النزاعات المسلحة.

و»خدعة الحرب« أو »الحيلة الحربية« هي أي من األفعال التي ال ُتعد من أفعال الغدر 
والتي تهدف إلى:

• تضليل الخصم؛ أو	
• استدراج الخصم إلى المخاطرة.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 37/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 57[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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وتعتبر األفعال التالية أمثلة على خدع الحرب:
• استخدام أساليب التمويه )الطبيعية، واأللوان، والشباك، والدخان(؛	
• اإليهام )األشراك الخداعية والخدع األخرى(؛	
• عمليات المحاكاة والتضليل؛ و	
• ترويج معلومات خاطئة.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير 
الدولية[

3.7.9.6 الخداع المحظور: تعريف الغدر
يتمثل »الغدر« في ارتكاب فعل من شأنه أن يستثير ثقة الخصم، مع تعمد خيانة هذه 
الثقة، ويدفع الخصم إلى االعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً 
لقواعد قانون النزاعات المسلحة. ويتمثل جوهر الغدر في استثارة ثقة الخصم وكسبها ثم 

خيانة هذه الثقة، أي استغالل حسن النية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 37 و38/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 65[

وتعتبر األفعال التالية، إذا ارتكبت بهذه النية، أمثلة على الغدر:
• التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة؛	
• التظاهر باالستسالم؛	
• التظاهر بعجز من جروح أو مرض أو التظاهر باالستغاثة )على سبيل المثال، إذا 	

أرسلت سفينة حربية إشارة استغاثة بنية شن هجوم(؛
• التظاهر بوضع المدني أو غير المقاتل )على سبيل المثال أفراد الخدمات الطبية أو 	

الدينية(؛
• التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام أعالم أو شارات أو أزياء خاصة باألمم 	

المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة؛ و
• الهالل 	 أو  األحمر  الصليب  شارات  باستخدام  وذلك  الحماية  يكفل  بوضع  التظاهر 

األحمر أو الكريستالة الحمراء.

]البروتوكول اإلضافي األول، 37/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 65[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.7.9.6 الخداع المحظور: الغدر
يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بينما يحظر القتل أو الجرح أو األسر باللجوء إلى الغدر، ال تشمل 
جريمة الحرب المتمثلة في الغدر إال القتل والجرح باللجوء إلى الغدر.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ البروتوكول اإلضافي األول، 37/ دراسة حول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 65/ النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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5.7.9.6 الخداع المقيد: الشارات الدالة على جنسية الدول الخصوم
يحظر استخدام األعالم أو استخدام العالمات أو الشارات أو األزياء العسكرية المتعلقة 

بالخصم:
• أثناء أعمال القتال؛ أو	
• لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.	

ويشمل هذا األمر الهجمات، أي أعمال العنف التي ترتكب ضد الخصم، سواًء كانت تلك 
مباشراً  التي ترتبط ارتباطاً  الحاالت  إلى جميع  أم دفاعية، باإلضافة  األعمال هجومية 

بالعمليات العسكرية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ البروتوكول اإلضافي األول، 39/ دراسة حول 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]62 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

6.7.9.6 الخداع المحظور: الشارات الدالة على جنسية الدول المحايدة
يحظر في أي نزاع مسلح استخدام األعالم أو استخدام العالمات أو الشارات أو األزياء 

العسكرية الخاصة بالدول المحايدة.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ البروتوكول اإلضافي األول، 39/ دراسة حول 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]63 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل[

7.7.9.6 الخداع المحظور: شارة األمم المتحدة
يحظر استخدام الشارة المميزة لألمم المتحدة إال على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 38/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 60[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

8.7.9.6 الخداع المحظور: إساءة استخدام العالمات واإلشارات المميزة
يحظر إساءة استخدام العالمات واإلشارات المميزة التالية )أي لوسم أو استخدام عالمات 
وإشارات مميزة ألشخاص أو أعيان بخالف من يحق لهم استخدامها ألغراض الحماية(:

• الشارة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو الكريستالة الحمراء؛	
• العالمات واإلشارات المميزة للخدمات الطبية؛	
• العالمة المميزة للدفاع المدني؛	
• الشعار المميز للممتلكات الثقافية؛	
• العالمة المميزة لألشغال الهندسية أو المنشآت المحتوية على قوى خطرة؛	
• الراية البيضاء )راية الهدنة(؛ 	
• العالمات واإلشارات المميزة األخرى المعترف بها دولياً )مثل العالمات المخصصة 	

للمناطق منزوعة السالح والمواقع المجردة من وسائل الدفاع واإلشارات المخصصة 
للدفاع المدني(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 38/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 58 و59 و61[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية206

9.7.9.6 الخداع المقيد: عقد اتفاقات
ذلك  على  المعتمد  الخصم  على  المفاجئ  الهجوم  بنّية  القتال  لتعليق  اتفاق  عقد  يحظر 

االتفاق.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 64[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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االحتجاز واالعتقال 

في النزاعات المسلحة
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7 االحتجاز واالعتقال في النزاعات المسلحة
يتحدث هذا الفصل عن احتجاز األشخاص واعتقالهم أثناء النزاعات المسلحة. ويناقش 
اإلجراءات  على  التطبيق  الواجبة  القضائية  الضمانات  التحديد  وجه  على   7. 9 القسم 
نزاع مسلح، وهي ال  المحرومين من حريتهم في  تتخذ ضد األشخاص  التي  الجزائية 

تتكرر هنا.

ويتمثل المبدأ األساسي الذي يحكم االحتجاز واالعتقال في أن لكل شخص الحق في عدم 
التعرض للحرمان التعسفي من الحرية. ويعني هذا أنه يجب أن يكون هناك أساس قانوني 
كليهما.  أو  المسلحة  النزاعات  قانون  أو  للدولة  الوطني  القانون  عليه  ينص  لالحتجاز 
ويجب أن يستند حرمان شخص معين من حريته في حالة معينة إلى أسس سليمة وأن 

ُينفذ وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في القانون.

ويتمثل مبدأ آخر مهم من مبادئ قانون النزاعات المسلحة في وجوب معاملة األشخاص 
الذين يقعون في قبضة أحد أطراف أي نزاع مسلح معاملة إنسانية، ويحق لهم أيضاً بعض 

الضمانات األساسية للمعاملة.

لالطالع على استعراض لالحتجاز في حاالت بخالف النزاعات المسلحة، انظر الفصل 
الرابع عشر.

1.7 مقدمة وخريطة الطريق: هذا القسم عبارة عن دليل يهدف إلى مساعدة القارئ على 
تحديد أي من األقسام التالية ينطبق على اعتقال فئات معينة من األشخاص في النزاعات 

المسلحة الدولية أو النزاعات المسلحة غير الدولية أو احتجازهم.

القسم  هذا  يناقش  المسلحة(:  النزاعات  )جميع  للمعاملة  األساسية  الضمانات   2.7
الضمانات القانونية التي تنطبق على جميع األشخاص الذين يقعون في قبضة أحد أطراف 

نزاع مسلح.

النظام  القسم  هذا  يلخص  الدولية:  المسلحة  النزاعات  في  الحرب  أسرى  اعتقال   3.7
القانوني التفصيلي الواجب التطبيق على اعتقال أسرى الحرب - وهو مفهوم ال يوجد إال 

في النزاعات المسلحة الدولية ويخضع إلى حد كبير التفاقية جنيف الثالثة.

4.7 اعتقال المدنيين واألشخاص المحميين اآلخرين في النزاعات المسلحة الدولية: 
المدنيين  اعتقال  على  التطبيق  الواجب  التفصيلي  القانوني  النظام  القسم  هذا  يناقش 
أحد  أراضي  الرابعة، سواًء في  اتفاقية جنيف  بموجب  المحميين اآلخرين  واألشخاص 

أطراف النزاع أو في أراٍض محتلة.



7

209 االحتجاز واالعتقال في النزاعات المسلحة

النزاعات  )جميع  اإلداري  االحتجاز  االعتقال/  وضمانات  اإلجرائية  المبادئ   5.7
منطلق  من  تنطبق،  التي  اإلجرائية  والضمانات  المبادئ  القسم  هذا  يتناول  المسلحة(: 
القانون أو سياسات اللجنة الدولية للصليب األحمر الموصى بها أو كليهما، على االعتقال/ 
االحتجاز اإلداري لكل من القوات المقاتلة والمدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية. 
ويمكن أن تكون أيضاً بمنزلة اإلطار التوجيهي حيثما ال يكون قانون النزاعات المسلحة 
الدولية تفصيلياً على نحو كاٍف )على سبيل المثال االحتجاز اإلداري للمدنيين الذين ال 

يتمتعون صراحة بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة(.

القسم  هذا  يناقش  المسلحة(:  النزاعات  )جميع  الطبية  الخدمات  أفراد  استبقاء   6.7
القواعد الخاصة الواجبة التطبيق على استبقاء أفراد الخدمات الطبية في جميع النزاعات 

المسلحة.

القسم  هذا  يناقش  المسلحة(:  النزاعات  )جميع  الدينية  الخدمات  أفراد  استبقاء   7.7
القواعد الخاصة الواجبة التطبيق على استبقاء أفراد الخدمات الدينية في جميع النزاعات 

المسلحة.
وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 

ُينص على خالف ذلك.

1.7 مقدمة وخريطة الطريق
هذا القسم عبارة عن خريطة طريق لهذا الفصل، ويهدف إلى مساعدة القارئ على تحديد أي 
من األقسام ينطبق على اعتقال فئات معينة من األشخاص أو احتجازهم في ظروف معينة.

ف االعتقال أو االحتجاز اإلداري بأنه حرمان الشخص من الحرية تشرع فيه أو تأمر  وُيعرَّ
به السلطة التنفيذية - وليس القضاء - دون توجيه تهم جنائية للمعتقل/ المحتجز إدارياً. 

ويستخدم هذان المصطلحان )االعتقال واالحتجاز اإلداري( بالتبادل في هذا النص.

النزاعات  في  اإلداري  واالحتجاز  االعتقال  على  التطبيق  الواجب  القانون  ويتوقف 
المسلحة جزئياً على ما إذا كان النزاع المسلح ُيصنَّف على أنه ذو طبيعة دولية أو غير 
غير  المسلح  والنزاع  الدولي  المسلح  النزاع  بين  الفرق  مناقشة  على  ولالطالع  دولية. 

الدولي، انظر القسم 3.2.

ويحدد قانون النزاعات المسلحة الدولية القواعد التفصيلية ألسباب االعتقال، والضمانات 
اإلجرائية، وشروط اعتقال أسرى الحرب. وهو يتضمن أيضاً قواعد تفصيلية بشأن المدنيين 

واألشخاص المحميين اآلخرين في أراضي أحد أطراف النزاع، وفي األراضي المحتلة.

في المقابل، وبصرف النظر عن األحكام التي تنص على المعاملة اإلنسانية، ال يتضمن 
االحتجاز  االعتقال/  أسباب  بشأن  محددة  قواعد  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  قانون 
اإلداري والضمانات اإلجرائية التي تحكمه. وقد اتخذت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
موقفها الرسمي المبين في القسم 5.7 أدناه، والذي يستند إلى القانون والسياسات، لسد 

هذه الثغرة بصفة أساسية.



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية210

1.1.7 النزاعات المسلحة الدولية
1.1.1.7 اإلطار القانوني

يتكون قانون النزاعات المسلحة الدولية بشأن االعتقال/ االحتجاز اإلداري من األحكام 
التالية:

القانون المتعلق باعتقال أسرى الحرب في اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب 	 
المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 )اتفاقية جنيف الثالثة(، والبروتوكول اإلضافي 
إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا 
)البروتوكول   1977 يونيو  حزيران/   8 في  والمؤرخ  الدولية  المسلحة  النزاعات 

اإلضافي األول(؛
جنيف 	  اتفاقية  في  اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  باعتقال  المتعلق  القانون 

آب/ أغسطس   12 في  المؤرخة  الحرب  في وقت  المدنيين  األشخاص  بشأن حماية 
1949 )اتفاقية جنيف الرابعة(؛

باإلضافة إلى ذلك، ترد بعض حاالت معينة من الحماية األساسية التي تنطبق على 	 
جميع األشخاص الذين ال يحق لهم معاملة أفضل بموجب أي بند آخر من اتفاقيات 

جنيف في المادة 75 من البروتوكول اإلضافي األول؛
قواعد معينة في القانون العرفي للنزاعات المسلحة؛	 
النزاعات 	  قانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  يكمل  الحاالت،  بعض  في  أخيراً، 

المسلحة من حيث االعتقال واالحتجاز أو يسد الثغرات فيه في هذا المجال. ويناقش 
القسم 5.7 المعايير الخاصة بهذا األمر.

2.1.1.7 المحتجزون في نزاع مسلح دولي: الفئات القانونية
الشخص  إليها  ينتمي  التي  القانونية  الفئة  معرفة  المهم  من  دولي،  مسلح  نزاع  أي  في 
المحتجز. وبينما ال تختلف القواعد األساسية التي تحكم المعاملة اإلنسانية في جوهرها، 

فمن شأن الوضع القانوني لهذا الشخص أن يحدد حقوقه المكفولة له في حالة االعتقال.

تم  وإذا  الحرب.  أسرى  على  التطبيق  الواجبة  المعايير  بتوضيح  التالي  التحليل  ويبدأ 
استيفاء هذه المعايير، فإن قواعد اعتقال أسرى الحرب تصبح سارية )اتفاقية جنيف الثالثة 
والبروتوكول اإلضافي األول(. وإذا لم يتم استيفاء هذه المعايير، فإن الخطوة التالية تتمثل 
في تحديد ما إذا كان ذلك الشخص محمياً بموجب اتفاقية جنيف الرابعة أم ال - ومن ثم 
فإن مسألة »الحماية« تكون هي المستوى التالي من التحليل التالي. وإذا كان األمر كذلك، 

فإن تلك االتفاقية تحكم بالتفصيل طريقة معاملته واحتمال اعتقاله.

وفي الحاالت التي تود فيها الدولة اعتقال شخص ما ال يدخل ضمن تعريف »الشخص 
الذي يمثل  المثال، أحد مواطنيها  الرابعة )على سبيل  اتفاقية جنيف  المحمي« بموجب 
تهديداً أمنياً واضحاً(، فإن األحكام الخاصة بالمعاملة اإلنسانية الواردة في المادة 75 من 
البروتوكول اإلضافي األول والقانون الدولي اإلنساني العرفي )القانون الدولي اإلنساني( 
ستوفر حداً أدنى من الحماية على األقل، ويجب أن تسترشد عملية االعتقال/ االحتجاز 

اإلداري لذلك الشخص بالمبادئ والضمانات اإلجرائية المنصوص عليها فيما يلي.
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المقاتلون وأسرى الحرب
3.1.1.7 قاعدة: المقاتلون وأسرى الحرب

القاعدة األساسية هي أن المقاتلين هم أفراد القوات المسلحة التابعة ألحد أطراف النزاع 
الذين لهم الحق في المشاركة المباشرة في العمليات العدائية. وعندما يقع المقاتلون في 
قبضة العدو، فإنهم يصبحون أسرى حرب. وهناك فئة قليلة من األفراد غير المقاتلين 

المحددين تستفيد أيضاً من الوضع القانوني ألسرى الحرب.

وُتعد الفئات التالية من األشخاص أسرى حرب:
أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، بمن في ذلك أفراد المليشيات أو الوحدات 	 

المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة )ويشمل هذا أفراد القوات المسلحة 
النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة(؛

أحد 	  إلى  ينتمون  الذين  األخرى  المتطوعة  الوحدات  أو  األخرى  المليشيات  أفراد 
أطراف النزاع )أي أن تكون الدولة مسؤولة بموجب القانون الدولي عما يقومون به 

من أفعال(، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه الجماعات:
- أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،

- أن تكون لها شارة مميزة محددة )أو زي موحد( يمكن تمييزها من بعد،
- أن تحمل األسلحة جهراً، و

- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها؛
األشخاص المدنيون الذين يرافقون القوات المسلحة، شريطة أن يكون لديهم تصريح 	 

من القوات المسلحة التي يرافقونها؛
 أفراد األطقم المالحية للسفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة ألحد أطراف 	 

النزاع، الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى القانون الدولي؛ و
المشاركون في هبَّة جماعية )وهو أمر غير شائع، انظر التعريف في الفصل الثالث(.	 
الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة الذين يقعون في قبضة العدو.	 

 
 /4 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /16 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /14 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 

البروتوكول اإلضافي األول، 43[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.1.1.7 المقاتلون: مبدأ التمييز
يلتزم المقاتلون بأن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في 

عملية عسكرية تجهز للهجوم.

البروتوكول  في  الوارد  النحو  وعلى  عسكرياً.  زياً  يرتدي  أن  مقاتل  أي  على  ويجب 
اإلضافي األول، فإن هناك من مواقف النزاعات المسلحة ما ال يملك فيها المقاتل، بسبب 
طبيعة العمليات العدائية، أن يميز نفسه. ويبقى عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن 

يحمل سالحه علناً في مثل هذه المواقف:
أثناء أي اشتباك عسكري؛	 
مرحلة 	  أثناء  البصر  مدى  على  للخصم  مرئياً  خالله  يبقى  الذي  الوقت  ذلك  طوال 

االنتشار قبيل شن هجوم هو مشارك به.
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ويفقد المقاتل الذي ال يلتزم بتمييز نفسه أثناء اشتباكه في هجوم أو في عملية عسكرية 
تجهز للهجوم وضعه كمقاتل إذا وقع في قبضة الخصم، مما يعني أنه ال يحق له التمتع 

بوضع أسير الحرب.

ولكنه يمنح، رغم ذلك، حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها اتفاقية جنيف 
»امتيازات  له  يحق  ال  أنه  في  العملية  النتيجة  وتتمثل  الحرب.  أسرى  على  الثالثة 
المقاتلين«، مما يعني أنه يمكن أن يحاكم بموجب القانون الجنائي الوطني للدولة الحاجزة 
لقيامه بالمشاركة المباشرة في العمليات العدائية. على سبيل المثال، إذا قتل أحد أفراد 
القوات المسلحة أحد جنود العدو في الوقت الذي لم يميز نفسه على النحو المبين أعاله، 

فإنه يمكن، عند وقوعه في قبضة العدو، أن يحاكم بتهمة القتل.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 4/ البروتوكول اإلضافي األول، )1( 43، و44/ دراسة حول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 106[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.1.1.7 الوضع القانوني: حاالت الشك
يستحق  أنه  العدائية  األعمال  في  يشارك  الذي  الشخص  بشأن  أي شك  في حالة وجود 
وضع أسير الحرب، فيفترض أن يظل هذا الشخص متمتعاً بوضع أسير الحرب وأن 
ُيعامل وفقاً لذلك حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة )انظر القسم 

الفرعي 3.3.3.7(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 5/ البروتوكول اإلضافي األول، 45[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.1.1.7 أفراد الخدمات الطبية والدينية
على الرغم من أن أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة ألحد أطراف 
النزاع ال يعتبرون أسرى حرب، فلهم مع ذلك أن ينتفعوا، كحد أدنى، بمستوى الحماية 
نفسه. وهم غير مقاتلين وليس لهم الحق في المشاركة في األعمال العدائية. ويجب أن 
الذين  الحرب  أسرى  لمصلحة  والروحية  الطبية  مهامهم  مباشرة  بمواصلة  لهم  يسمح 
انظر  التفاصيل،  من  لمزيد  إليها.  ينتمون  التي  للدولة  التابعين  من  يكونوا  أن  يفضل 

القسمين 6.7 و7.7.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 33/ البروتوكول اإلضافي األول، 43[

7.1.1.7 استثناءات واضحة: الجواسيس والمرتزقة
النزاعات  قانون  في  الحرب  أسرى  التاليين صراحة من وضع  األشخاص  استثناء  يتم 

المسلحة:
أي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع يقع في قبضة الخصم أثناء مقارفته 	 

للتجسس )وال ينطبق هذا األمر على أولئك الذين يلقى القبض عليهم وهم يرتدون زي 
قواتهم المسلحة أثناء أدائهم لهذا العمل(؛ و

المرتزقة )انظر التعريف الوارد في الفصل الثالث(.	 

مثل األشخاص اآلخرين من غير أسرى الحرب، يجب تحديد وضع هؤالء األشخاص 
والحماية الواجبة لهم، بناًء على ما إذا كانوا أشخاصاً »محميين« بموجب اتفاقية جنيف 
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الرابعة )انظر القسم الفرعي 8.1.1.7(. وفي جميع الحاالت، يحق لهم الحصول على 
الضمانات األساسية للمعاملة الواردة في القسم 2.7.

حول  دراسة  و47/   46 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و5/   4 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 107 و108[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

المدنيون واألشخاص المحميون اآلخرون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
8.1.1.7 التعريف: األشخاص المحميون

يتمثل الهدف الرئيسي التفاقية جنيف الرابعة في حماية المدنيين أثناء نزاع مسلح دولي. 
وكما هو مبين في القسم الفرعي 3.2.1.12، تنص تلك االتفاقية على عدة مستويات 
تراكمية من الحماية للمدنيين ولألشخاص المحميين اآلخرين. وهي تبين حاالت حماية 
محددة لفئة األشخاص الذين كانوا تاريخياً أكثر عرضة لسوء المعاملة، أي األشخاص 
الذين هم مواطنو الطرف الخصم )للدولة الحاجزة( ويجدون أنفسهم سواًء في أراضي 

الدولة الحاجزة، أو في أراٍض تحتلها الدولة الحاجزة.

وفيما يلي التعريف األساسي لألشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة:
»األشخاص المحميون« هم أولئك األشخاص الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف 

في النزاع ليسوا من رعاياه.

وتستثني اتفاقية جنيف الرابعة مواطني بعض الدول من فئة األشخاص المحميين، ألنه 
من المفترض أن الدولة التي ينتمون إليها يمكن أن توفر لهم الحماية بالطرق الدبلوماسية 

العادية التي تنطبق في أوقات السلم وتظل منطبقة في أثناء النزاع المسلح:
أوالً، في أراضي أحد أطراف النزاع، تستثني فئة األشخاص المحميين مواطني الدولة 	 

التي تشارك في القتال )المتحالفة( أو الدولة المحايدة، ما دامت الدولة التي ينتمون 
إليها ممثلة تمثيالً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.

ثانياً، في األراضي المحتلة، ال تستثني فئة األشخاص المحميين إال مواطني الدولة 	 
التي تشارك في القتال )المتحالفة(، شريطة أن تكون الدولة التي ينتمون إليها ممثلة 
أشخاصاً  المحايدة  الدول  رعايا  ويظل  االحتالل.  دولة  في  عادياً  دبلوماسياً  تمثيالً 

محميين في األراضي المحتلة.

كما تستثني فئة األشخاص المحميين صراحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة األشخاص 
الجرحى  )المقاتلون  والثالثة  والثانية  األولى  جنيف  اتفاقيات  بموجب  بالفعل  المحميين 

والمرضى والمنكوبون في البحار وأسرى الحرب(.

»أشخاص  هم  السابق  التعريف  عليهم  ينطبق  أشخاص  أي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
محميون« بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة. وفقاً لذلك، فإنه يظل لألفراد الذين 
يوصفون بأنهم »مرتزقة« أو »جواسيس« أو »إرهابيون« أو الذين يستوفون الشروط 
اتفاقية جنيف  المحمي بموجب  الشخص  الحصول على وضع  الحق في  الواردة أعاله 
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الرابعة، وذلك رهناً بحق عدم التقيد الوارد في الفقرة التالية. ويظل األشخاص الذين ال 
يستوفون متطلبات االتفاقية للحصول على حماية خاصة منتفعين بالضمانات األساسية 
للمعاملة الواردة في القسم .2.7 وفي كل األحوال، ال يوجد أي أشخاص يتركون في 

فراغ قانوني.

ويكون الالجئون واألشخاص غير المنتمين ألية دولة دائماً أشخاصاً مشمولين بحماية 
خاصة ألنهم تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه.

اللجنة  73/ تعليق  البروتوكول اإلضافي األول،  4 و5 و44/  الرابعة،  ]اتفاقية جنيف 
الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 4[

9.1.1.7 حاالت عدم التقيد
يجوز لطرف في النزاع، في الظروف المحدودة التالية، عدم التقيد ببعض أشكال الحماية 

الممنوحة لألشخاص المحميين:
في 	  محمي  شخص  قيام  بشأن  قاطعة  شبهات  بوجود  النزاع  أطراف  أحد  اقتنع  إذا 

أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن 
جنيف  اتفاقية  تمنحها  التي  والمزايا  بالحقوق  االنتفاع  من  يحرم  الشخص  هذا  مثل 

الرابعة، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له؛
إذا اعتقل شخص محمي في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود 	 

هذا  حرمان  أمكن  االحتالل،  دولة  بأمن  يضر  بنشاط  قيامه  بشأن  قاطعة  شبهات 
الشخص في الحاالت التي يقتضيها األمن الحربي حتماً من حقوق االتصال )بالعالم 

الخارجي( المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

على الرغم من ذلك، ففي كل من هاتين الحالتين، ُيعامل األشخاص المشار إليهم بإنسانية 
بجميع  االنتفاع  يستعيدوا  أن  أيضاً  ويجب  عادلة.  محاكمة  في  حقهم  من  يحرمون  وال 
الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن 

دولة االحتالل.

وتجدر اإلشارة إلى أن هؤالء األشخاص ما يزال يحق لهم التمتع بالضمانات األساسية 
للمعاملة اإلنسانية الواردة في القسم 2.7.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 5/ البروتوكول اإلضافي األول، 75[

10.1.1.7 خريطة الطريق: االحتجاز في النزاعات المسلحة الدولية
تسرد خريطة الطريق التالية للنزاعات المسلحة الدولية وتقدم مراجع ألجزاء هذا الفصل 

ذات الصلة بكل فئة من فئات األشخاص:
المقاتلون )ورد تعريفهم في القسم الفرعي 3.1.1.7(:	 

الضمانات األساسية للمعاملة )انظر القسم 2.7(- 
اعتقال أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولية )انظر القسم 3.7(- 
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المدنيون واألشخاص المحميون اآلخرون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة )ورد تعريفهم 	 
في القسم الفرعي 8.1.1.7(:

الضمانات األساسية للمعاملة )انظر القسم 2.7(.- 
باإلضافة إلى ذلك، إذا كان االحتجاز ألسباب غير جنائية:

الدولية -  المسلحة  النزاعات  في  اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  اعتقال 
المحميين اآلخرين  المدنيين واألشخاص  اعتقال  بما في ذلك   ،)4.7 القسم  )انظر 
في أراضي أحد أطراف النزاع )انظر القسم الفرعي 1.4.7(، أو اعتقال المدنيين 
واألشخاص المحميين اآلخرين في األراضي المحتلة )انظر القسم الفرعي 2.4.7(
االعتقال/  وضمانات  اإلجرائية  المبادئ  على  االطالع  يرجى  التوجيه،  من  لمزيد 

االحتجاز اإلداري )انظر القسم 5.7(
أفراد الخدمات الطبية والدينية:	 

الضمانات األساسية للمعاملة )انظر القسم 2.7(.- 
باإلضافة إلى النقاط التالية ذات الصلة:

استبقاء أفراد الخدمات الطبية )انظر القسم 6.7(، أو- 
استبقاء أفراد الخدمات الدينية )انظر القسم 7.7(- 

جميع األشخاص اآلخرين الذين ال يحق لهم معاملة أفضل بموجب قانون النزاعات 	 
المسلحة، ألنهم، على سبيل المثال، ال يستوفون معيار الجنسية لألشخاص المحميين:

الضمانات األساسية للمعاملة )انظر القسم 2.7(.- 
باإلضافة إلى ذلك، إذا كان االحتجاز ألسباب غير جنائية:

المبادئ اإلجرائية وضمانات االعتقال/ االحتجاز اإلداري )انظر القسم 5.7(- 

2.1.7 النزاعات المسلحة غير الدولية
1.2.1.7 اإلطار القانوني

من وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، فإن قانون المعاهدات والقانون العرفي 
للنزاعات المسلحة غير الدولية يتضمنان سلطة متأصلة لتنفيذ االعتقال، ومن ثم، يمكن 
القول إنهما يوفران األساس القانوني لالعتقال في النزاعات المسلحة غير الدولية. غير 
أنه يجب النص على أسباب االعتقال وإجراءاته في القانون الوطني أو القانون الدولي أو 
كليهما من أجل تحقيق مبدأ قانونية االعتقال. وفي عام 2005، أصدرت اللجنة الدولية 
للصليب األحمر مبادئ توجيهية رسمية بشأن المبادئ اإلجرائية والضمانات التي ينبغي 
أن تحكم عملية االعتقال/ االحتجاز اإلداري في جميع الحاالت )باستثناء اعتقال أسرى 

الحرب(. انظر القسم 5.7.

تتعلق  التي  األساسية  القواعد  بعض  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  قانون  ويتضمن 
بالمعاملة اإلنسانية لألشخاص، بمن فيهم األشخاص المحتجزون. وترد تلك القواعد في 

كل من:
المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 )»المادة 3 المشتركة«(؛	 
 	 1949 أغسطس  آب/   12 في  المؤرخة  جنيف  التفاقيات  اإلضافي  البروتوكول 

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية المؤرخ في 8 حزيران/ يونيو 
1977 )البروتوكول اإلضافي الثاني(، )شريطة استيفاء شروط تطبيقه(؛ و

القانون العرفي للنزاعات المسلحة غير الدولية.	 
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لحقوق  الدولي  بالقانون  أكبر  بصورة   ،2.7 القسم  في  المبينة  القواعد،  هذه  وُتستكمل 
اإلنسان والقانون الوطني. وتتمثل المعاهدة الرئيسية لحقوق اإلنسان التي تحكم االعتقال/ 
االحتجاز اإلداري في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في عام 
تطبيق المعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان. باإلضافة  1966. ومع ذلك، يجوز أيضاً 
إلى ذلك، فإن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي 
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن لسنة 1988، التي ُتعد معياراً للقانون غير الملزم، 
تتناول أيضاً االعتقال واالحتجاز اإلداري. وتنعكس هذه المعايير في الموقف الرسمي 

للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن االعتقال/ االحتجاز اإلداري )انظر القسم 5.7(.

وال يوجد وضع المقاتل أو أسير الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية. لذلك، فإن 
للدولة الحاجزة أن تحاكم جنائياً جميع األشخاص، بمن فيهم األشخاص الذين يستمرون 
في أداء وظيفة قتالية ضمن جماعة مسلحة منظمة، بموجب قانونها الوطني لمجرد حملهم 

السالح، ولها أيضاً أن تحاكمهم على أية جرائم حرب ارتكبت )انظر القسم 7.9(.

2.2.1.7 االحتجاز من أجل إجراءات جنائية تتعلق بالنزاعات المسلحة )النزاعات 
المسلحة غير الدولية(

تتعلق  جنائية  إجراءات  أجل  من  دولية  غير  مسلحة  نزاعات  في  أشخاص  احتجز  إذا 
بالنزاعات المسلحة، فإنه يحق لهم التمتع بأشكال الحماية األساسية الواردة في المادة 3 
المشتركة، والقانون العرفي للنزاعات المسلحة، والبروتوكول اإلضافي الثاني )حيثما يتم 

استيفاء شروط تطبيقها(. ويرد وصف تفصيلي لهذه الحماية في القسم 2.7.

باإلضافة إلى ذلك، يكمل قانون حقوق اإلنسان قانون النزاعات المسلحة.
]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4 و5 و7/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 87-99 و103-105 و127-118[

المسلحة:  بالنزاعات  لها  3.2.1.7 االحتجاز من أجل إجراءات جنائية ال عالقة 
القانون الواجب التطبيق

فإن  المسلحة،  بالنزاعات  لها  جنائية ال عالقة  إجراءات  أجل  من  أشخاص  احتجز  إذا 
القانون الوطني وقانون حقوق اإلنسان يطبقان.

ويناقش القسم الفرعي 4.2.14 المعايير الدولية المتعلقة باالحتجاز في حاالت بخالف 
النزاعات المسلحة.

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /3 الرابعة،   - األولى  ]اتفاقيات جنيف 
المجلد األول، 87-99 و103-105 و127-118[

4.2.1.7 خريطة الطريق: االعتقال في النزاعات المسلحة غير الدولية
تسرد خريطة الطريق التالية للنزاعات المسلحة غير الدولية وتقدم مراجع ألجزاء هذا 

الفصل ذات الصلة بكل فئة من فئات األشخاص التالية:
جميع أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة، والجماعات المسلحة المنظمة، والمدنيون 	 

واألفراد اآلخرون:
الضمانات األساسية للمعاملة )انظر القسم 2.7(- 
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باإلضافة إلى ذلك، إذا كان االحتجاز ألسباب غير جنائية فإنها تورد:
المبادئ اإلجرائية وضمانات االعتقال/ االحتجاز اإلداري )انظر القسم 5.7(- 

أفراد الخدمات الطبية والدينية:	 
الضمانات األساسية للمعاملة )انظر القسم 2.7(- 

باإلضافة إلى النقاط التالية ذات الصلة:
استبقاء أفراد الخدمات الطبية )انظر القسم 7.6(، أو- 
استبقاء أفراد الخدمات الدينية )انظر القسم 7.7(- 

2.7 الضمانات األساسية للمعاملة
أحد  قبضة  في  يقع  يحق ألي شخص  التي  األساسية  الحماية  أشكال  القسم  هذا  يناقش 
أطراف نزاع مسلح ألسباب تتعلق بالنزاع التمتع بها. ولهذه القواعد والمبادئ أساس في 
المعاهدات التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية وأيضاً 

في القانون العرفي.

وفي هذا القسم، يتم التعامل مع النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية 
معاً، ألن الحماية والمبادئ األساسية المنصوص عليها أدناه تطبق على جميع األشخاص 
الذين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع المسلح، بغض النظر عن تصنيفهم القانوني. 
والجواسيس  والمقاتلين  المدنيين  الحصر،  سبيل  على  ليس  ولكن  األمر،  هذا  ويشمل 

والمرتزقة وأعضاء الجماعات المسلحة المنظمة.

وقد وردت إشارات مرجعية إلى األحكام المحددة الواردة في المعاهدة المنشئة لقانون 
النزاعات المسلحة والقواعد المقابلة لها في القانون العرفي التي تدعم كل قاعدة أو مبدأ.

ويورد القسم 7.9 شرحاً تفصيلياً للقواعد المحددة والضمانات القضائية الواجبة التطبيق 
على اإلجراءات الجزائية التي تتعلق بالنزاعات المسلحة.

جنيف  اتفاقية   /108-99 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /75 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
الرابعة، 64-70 و71-76 و126-117[

1.2.7 المعاملة اإلنسانية
1.1.2.7 المبدأ األساسي

يحق لكل شخص يقع في قبضة أحد أطراف النزاع تلقي معاملة إنسانية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 4/ اتفاقيتا جنيف األولى والثانية، 3 و12/ اتفاقية جنيف 
 /75 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و27/   3 الرابعة،  جنيف  اتفاقية  و13/   3 الثالثة، 
البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 

األول، 87[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.2.7 حظر العنف ضد الحياة أو الصحة
يحظر العنف ضد الحياة أو الصحة أو السالمة البدنية أو العقلية لألشخاص.

اتفاقية  و51/  و12   3 الثانية،  جنيف  اتفاقية  و50/  و12   3 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
البروتوكول  و147/  و32   3 الرابعة،  جنيف  اتفاقية  و130/  و13   3 الثالثة،  جنيف 
الدولي  القانون  حول  دراسة   /4 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /75 األول،  اإلضافي 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 89/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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3.1.2.7 حظر القتل
يحظر القتل العمد لألشخاص.

اتفاقية جنيف  3 و12 و51/  الثانية،  اتفاقية جنيف  3 و12 و50/  ]اتفاقية جنيف األولى، 
الثالثة، 3 و13 و130/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و32 و147/ البروتوكول اإلضافي األول، 
75/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 89/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.1.2.7 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية
يحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية واالعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى 

األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

ويشمل التعذيب األفعال التي تسبب األلم الجسدي أو العقلي أو المعاناة.

متفق  تعريف  وهناك  المسلحة.  النزاعات  قانون  معاهدات  في  للتعذيب  تعريف  يرد  لم 
عليه دولياً للتعذيب وهو التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب(:

»يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً 
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو 
تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب - ألي 
سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه - أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف 
رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط 

عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها«.

وُيالحظ أنه بينما يشترط التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أن يتم التعذيب على يد موظف رسمي 
قانون  في  الوارد  التعذيب  مفهوم  فإن  الرسمية،  بصفته  يتصرف  آخر  شخص  أي  أو 

النزاعات المسلحة أوسع نطاقاً وال يتضمن هذا الشرط.

وبينما ال يوجد تعريف ملزم قانوناً للمعاملة الالإنسانية، فإنها عادة ما تفهم على أنها تعني 
إلحاق ألم جسدي أو عقلي خطير أو معاناة خطيرة بشخص ما. ويتمثل الفرق بين التعذيب 
والمعاملة الالإنسانية في أن التعذيب يستلزم أن يكون هناك غرض )مثل التخويف أو 

اإلكراه أو العقاب(، في حين ال تستلزم المعاملة الالإنسانية ذلك.

اتفاقية جنيف  3 و12 و51/  الثانية،  اتفاقية جنيف  3 و12 و50/  ]اتفاقية جنيف األولى، 
الثالثة، 3 و13 و17 و87 و89 و130/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و32 و147/ البروتوكول 
اإلضافي األول، 75/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني 
اتفاقية   /8 الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام   /90 األول،  المجلد  العرفي، 

مناهضة التعذيب، 1[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.1.2.7  حظر العقاب البدني
العقوبات البدنية محظورة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 87/ اتفاقية جنيف الرابعة، 32/ البروتوكول اإلضافي األول، 75/ 
البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 

91[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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6.1.2.7 حظر تشويه األعضاء
يحظر التشويه والتجارب الطبية أو العلمية أو أي إجراء طبي ال تقتضيه الحالة الصحية 

للشخص المعني وال يتفق مع المعايير الطبية المرعية.

اتفاقية جنيف  3 و12 و51/  الثانية،  اتفاقية جنيف  3 و12 و50/  ]اتفاقية جنيف األولى، 
الثالثة، 3 و13 و130/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و32 و147/ البروتوكول اإلضافي األول، 
11 و75/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 
المجلد األول، 92/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

7.1.2.7 حظر االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي
يحظر االغتصاب وأي أشكال أخرى للعنف الجنسي، مثل اإلكراه على البغاء.

]اتفاقيتا جنيف األولى والثانية، 3/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3 و14/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
3 و27/ البروتوكول اإلضافي األول، 75 و76 و77/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ 
دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 93/ نظام روما األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

8.1.2.7 حظر االسترقاق
يحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها )بما في ذلك االسترقاق الجنسي(.

 /8 الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام   /4 الثاني،  اإلضافي  ]البروتوكول 
دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 94[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

9.1.2.7 حظر احتجاز الرهائن
أخذ الرهائن محظور.

البروتوكول  3 و34 و147/  الرابعة،  اتفاقية جنيف   /3 الثالثة،  ]اتفاقيات جنيف األولى - 
اإلضافي األول، 75/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني 
العرفي، المجلد األول، 96/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

10.1.2.7 حظر العقوبات الجماعية
العقوبات الجماعية محظورة.

وفقاً لتعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، فإن العقوبات الجماعية هي عقوبات من أي 
نوع تفرض على أشخاص أو مجموعات كاملة من األشخاص بسبب أفعال لم يرتكبوها.

وعالوة على ذلك، يجب أن يفهم مفهوم العقاب الجماعي بأوسع معانيه، فهو ال يشمل 
ذلك  في  بما  نوع،  أي  من  والمضايقات  العقوبات  أيضاً  بل  فحسب  القضائية  األحكام 

العقوبات اإلدارية، عن طريق إجراء تتخذه الشرطة أو غير ذلك.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 26 و87/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
اللجنة  تعليق   /4 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /75 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /33
الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 33/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /75 األول،  اإلضافي  البروتوكول 

األول، 103[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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11.1.2.7 حظر استخدام الدروع البشرية
يحظر استخدام الدروع البشرية. ويشمل هذا الحظر استخدام األشخاص الذين يقعون في 

قبضة أحد أطراف النزاع كدروع بشرية.

 /51 البروتوكول اإلضافي األول،   /28 الرابعة،  اتفاقية جنيف   /23 الثالثة،  ]اتفاقية جنيف 
دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 97/ نظام روما األساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.7 عدم التمييز
1.2.2.7 عدم التمييز: قاعدة

يحظر التمييز المجحف، أي المعاملة التمييزية غير المناسبة، على أساس العرق أو اللون 
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء أو االنتماء 
القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أي معايير أخرى مماثلة.

]اتفاقية جنيف األولى، 3 و12/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و12 و30/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3 
و16/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و13 و15 و27/ البروتوكول اإلضافي األول، الديباجة، 9 
و10 و69 و70 و73 و75/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 2 و4 و7 و18/ دراسة حول 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و110[   88 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.2.7 الدين
ينبغي احترام المعتقدات والشعائر الدينية لألشخاص.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 46/ اتفاقية جنيف الثالثة، 34 و72 و120/ اتفاقية جنيف 
البروتوكول اإلضافي   /75 األول،  البروتوكول اإلضافي  24 و27 و38 و93/  الرابعة، 
الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 104[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.2.7 النساء
ُتلبى االحتياجات الخاصة بالنساء المتأثرات بنزاع مسلح في الحماية والصحة والمساعدة. 
ويرد التطبيق المحدد لهذه القاعدة األساسية في العديد من أحكام اتفاقيات جنيف، ولكنه ال 
يقتصر على تلك األحكام وحدها )انظر، على سبيل المثال، القانون الدولي لحقوق اإلنسان(.

14 و25 و29 و97 و108/  الثالثة،  اتفاقية جنيف   /12 والثانية،  األولى  ]اتفاقيتا جنيف 
اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و16 و17 و21-23 و27 و38 و50 و76 و85 و89 و91 
و97 و119 و124 و127 و132/ البروتوكول اإلضافي األول، 75 و76/ البروتوكول 
 93 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /6-4 الثاني،  اإلضافي 

و134[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.2.2.7 األطفال
يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص، وأن ُتكفل لهم الحماية ضد أية صورة من 
صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواًء 
بسبب سنهم، أم ألي سبب آخر. ويرد التطبيق المحدد لهذه القاعدة األساسية في العديد 
من أحكام اتفاقيات جنيف، ولكنه ال يقتصر على تلك األحكام وحدها )انظر، على سبيل 

المثال، القانون الدولي لحقوق اإلنسان(.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و17 و23 و38 و50 و82 و94 و132/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 70 و77 و78/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4 و6/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني 

العرفي، المجلد األول، 135[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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5.2.2.7 كبار السن والمعوقون والعجزة
يتمتع كبار السن والمعوقون والعجزة المتأثرون بنزاع مسلح باحترام خاص وحماية خاصة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 16 و30 و44 و45 و49 و110/ اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و16 
و17 و21 و22 و27 و85 و119 و127/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

المجلد األول، 138[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.7 الحرمان من الحرية
1.3.2.7 حظر الحرمان التعسفي من الحرية

يحظر الحرمان التعسفي من الحرية.

ويعني هذا أنه يجب أن يكون هناك أساس قانوني لالحتجاز ينص عليه القانون الوطني للدولة 
أو قانون النزاعات المسلحة أو كليهما. ويجب أن يستند حرمان شخص معين من الحرية في 

حالة معينة إلى أسس سليمة وأن ُينفذ وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في القانون.

]اتفاقية جنيف األولى، 3 و28 و30 و32/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و36 و37/ اتفاقية 
جنيف الثالثة 3 و21 و90 و95 و103 و109 و118/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و41 
و43 و78 و147/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 99/ 
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، 9[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.3.2.7 حظر االختفاء القسري
االختفاء القسري محظور.

ورد  ولكن  المسلحة،  النزاعات  قانون  معاهدات  في  القسري  لالختفاء  تعريف  يرد  لم 
تعريفه في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لعام 2006 

على النحو التالي:

»يقصد ب ـ»االختفاء القسري« االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال 
الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد 
يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من 

حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون«.

وقد دخلت االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري حيز النفاذ في 
23 كانون األول/ ديسمبر 2010.

الدولية  االتفاقية   /98 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  ]دراسة 
لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، 2[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 

المسلحة غير الدولية[

3.3.2.7 توفير الضروريات
والملبس  والماء  الطعام  من  الكافي  بالقدر  حريتهم  من  المحرومون  األشخاص  يزود 

والمأوى والعناية الطبية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 25-32 و125/ اتفاقية جنيف الرابعة، 76 و85 و87 و92-89 
و142/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 5/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

المجلد األول، 118[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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4.3.2.7 النساء
المخصصة  األماكن  عن  منفصلة  أماكن  في  حريتهن  من  المحرومات  النساء  توضع 
للرجال، وتستثنى من ذلك الحاالت األسرية التي ُتعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية، 

على أن تكون تحت اإلشراف المباشر من قبل نساء.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 25 و29 و97 و108/ اتفاقية جنيف الرابعة، 76 و82 و85 
دراسة   /5 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /75 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و124/ 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 119[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.3.2.7 األطفال
المخصصة  األماكن  عن  منفصلة  أماكن  في  حريتهم  من  المحرومون  األطفال  يوضع 
للراشدين، وتستثنى من ذلك الحاالت األسرية التي ُتعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية.

القانون  دراسة حول   /77 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /82 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   /120 المجلد األول،  العرفي،  الدولي اإلنساني 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]37 الطفل،  حقوق  اتفاقية   /10 والسياسية، 

المسلحة غير الدولية[

6.3.2.7 الصحة والسالمة
ن لهم  يوضع األشخاص المحرومون من حريتهم في أماكن بعيدة من منطقة القتال، وتؤمَّ

الرعاية والظروف الصحية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 22 و23/ اتفاقية جنيف الرابعة، 83 و85/ البروتوكول اإلضافي 
الثاني، 5/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 121[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

7.3.2.7 أعمال النهب
يحظر سلب الممتلكات الشخصية لألشخاص المحرومين من حريتهم.

اإلضافي  البروتوكول  و97/   33 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /18 الثالثة،  جنيف  ]اتفاقية 
الثاني، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 122[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

8.3.2.7 المراسالت
المراسالت  وتخضع  عائالتهم،  بمراسلة  حريتهم  من  المحرومين  لألشخاص  ُيسمح 

لشروط معقولة فيما يخص التواتر في الكتابة وحاجة السلطات للرقابة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 5 و70 و71/ اتفاقية جنيف الرابعة، 106 و107/ البروتوكول 
اإلضافي الثاني، 5/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 152[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

9.3.2.7 المعتقدات الدينية
ُتحترم المعتقدات الشخصية والشعائر الدينية لألشخاص المحرومين من حريتهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 34 و35/ اتفاقية جنيف الرابعة، 76 و86 و93/ البروتوكول اإلضافي 
اإلنساني  الدولي  القانون  الثاني، 4 و5/ دراسة حول  البروتوكول اإلضافي  األول، 75/ 

العرفي، المجلد األول، 127[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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10.3.2.7 الضمانات القضائية
ال يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة 
تستحق عقوبة جزائية مرتبطة بالنزاع المسلح دون محاكمة. ويجب أن تنفذ اإلجراءات 
محكمة تشكل هيئتها تشكيالً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها اإلجراءات القضائية 

المرعية والمعترف بها عموماً.

ويناقش القسم 7.9 الضمانات القضائية بالتفصيل.

البروتوكول   /75 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /3 الرابعة،   - األولى  جنيف  ]اتفاقيات 
 ]100 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /6 الثاني،  اإلضافي 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.2.7 الحق في الرعاية الطبية
1.4.2.7 المبادئ األساسية

يجب على القوات المسلحة جمع الجرحى والمرضى الذين يقعون في قبضة أحد أطراف 
جهد  يلقوا  أن  ويجب  لهم.  الرعاية  وتقديم  المحتجزون،  المعتقلون/  فيهم  بمن  النزاع، 

اإلمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم.

الطبية.  االعتبارات  سوى  اعتبار  ألي  والمرضى  الجرحى  بين  التمييز  عدم  ويجب 
وبعبارة أخرى، يجوز إعطاء أولوية للعالج لسبب طبي، ولكن يحظر إعطاء األولوية 
للعالج على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها.

ويجب أن يعامل الجرحى والمرضى والغرقى معاملة إنسانية، وحمايتهم وال سيما ضد 
سوء المعاملة ونهب ممتلكاتهم الشخصية.

اتفاقية جنيف  3 و12 و18/  الثانية،  اتفاقية جنيف  3 و12 و15/  ]اتفاقية جنيف األولى، 
و92/  و91  و85  و81  و16   3 الرابعة،  جنيف  اتفاقية  و31/  و30  و15   3 الثالثة، 
دراسة  و8/  و7   5 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  و11/   10 األول  اإلضافي  البروتوكول 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 109-111 و118/ مجموعة المبادئ 
المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 

24 و26[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.4.2.7 الجرحى والمرضى رهن االحتجاز
لجميع األشخاص المحرومين من حريتهم الحق في تلقي الرعاية والعناية الطبية التي 

تقتضيها حالتهم. وهذا حق أصيل في الحق في المعاملة اإلنسانية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 3 و30 و31/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و76 و81 و85 و91 و92/ 
البروتوكول اإلضافي الثاني، 5 و7/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 24 و26/ دراسة حول القانون الدولي 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 118[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.7 اعتقال أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولية
يناقش هذا القسم معاملة أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولية. وتتمثل المعاهدة 
األساسية لقانون النزاعات المسلحة التي تحكم معاملة أسرى الحرب في اتفاقية جنيف بشأن 

معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 )اتفاقية جنيف الثالثة(.

1.3.7 المعاملة: المبادئ والحقوق
1.1.3.7 أساس االعتقال: أسرى الحرب

يجوز إخضاع أسرى الحرب لالعتقال.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 21[
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أسرى الحرب ليسوا »أسرى« بالمعنى التقليدي لكونهم أشخاصاً ثبت ارتكابهم جريمة 
دولي  نزاع مسلح  أطراف  التابعة ألحد  المسلحة  القوات  أفراد  ُيمنح  العكس،  ما. على 
العمليات  في  المباشرة  المشاركة  في  الحق  لهم  أن  هذا  ويعني  المقاتلين«،  »امتيازات 
ثم، ال يجوز معاقبتهم على  للطرف اآلخر. ومن  التابعة  المسلحة  القوات  العدائية ضد 
مجرد المشاركة في العمليات العدائية، غير أنه يجوز للطرف اآلخر اعتقالهم من أجل 
منعهم من االشتراك مجدداً في القتال حتى وقف العمليات العدائية الفعلية. وإذا ارتكبوا 
جرائم حرب قبل توقيفهم، أو إذا ارتكبوا مخالفات تستوجب عقوبات تأديبية أثناء االعتقال، 
فيجوز أن يحاكموا على مثل هذه الجرائم وأن يعاقبوا عليها. على الرغم من ذلك، تعكس 
شروط اعتقال أسرى الحرب حقيقة مفادها أنه كنقطة بداية، ُتعد مجرد مشاركتهم في 

عمليات عدائية مشروعة ضد القوات المسلحة المعادية أمراً جائزاً وال يخضع للعقاب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 21/ البروتوكول اإلضافي األول، 43 و44[

2.1.3.7 المعاملة اإلنسانية
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع األوقات.

الوحدات  أو  األفراد  سلطة  تحت  ال  الحاجزة،  الدولة  سلطة  تحت  الحرب  أسرى  يقع 
العسكرية التي أسرتهم. وتكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يتلقونها أينما 

كانوا، سواًء كانوا معتقلين في معسكرات أم ال.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 12 و13[

3.1.3.7 الحماية ضد أعمال العنف
يحب حماية أسرى الحرب في جميع األوقات، وعلى األخص ضد جميع أعمال العنف 

أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 13[

4.1.3.7 االحترام
ألسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 14[

5.1.3.7 عدم التمييز الضار
يجب معاملة أسرى الحرب جميعاً على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس 
الدين، أو اآلراء السياسية، أو أي معايير مماثلة  العنصر، أو الجنس، أو الجنسية، أو 

أخرى.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 16[
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ومع ذلك، فإنه وفقاً ألحكام اتفاقية جنيف الثالثة، يجب منح بعض أسرى الحرب معاملة 
مميزة مناسبة لحالتهم الصحية ورتبهم وجنسهم وأعمارهم ومؤهالتهم المهنية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 25 و29 و30 و39 و44 و45 و49 و55 و60 و88 و89 
و97 و98 و108-110 و114[

6.1.3.7 النساء
يجب أن تعامل النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن 

يلقين معاملة ال تقل مالءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

ويجب أن يتمتعن بالحماية، وال سيما ضد االغتصاب واإلكراه على الدعارة، وضد أية 
صورة أخرى من صور خدش الحياء.

البروتوكول  و108/  و97  و88  و29  و25  و16  و14   3 الثالثة،  جنيف  ]اتفاقية 
اإلضافي األول، 76[

7.1.3.7 األطفال
يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من 
صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون 

إليهما، سواء بسبب سنهم، أم ألي سبب آخر.

]البروتوكول اإلضافي األول، 77[

8.1.3.7 اإلعاشة
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي 

تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 15[

9.1.3.7 عدم التنازل عن الحقوق
لهم  الممنوحة  الحقوق  التنازل في أي حال من األحوال عن  الحرب  ال يجوز ألسرى 

بمقتضى قانون النزاعات المسلحة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 7[

10.1.3.7 األهلية المدنية الكاملة
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في األسر. وال 
يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه األهلية، سواًء في إقليمها أو 

خارجه، إال بالقدر الذي يقتضيه األسر.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 14[
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2.3.7 ابتداء األسر
1.2.3.7 األشخاص العاجزون عن القتال

يكون األشخاص  أال  أنه يجب  المسلحة وهي  النزاعات  قانون  أساسية في  قاعدة  هناك 
»العاجزون عن القتال« محالً للهجوم ويجب معاملتهم معاملة إنسانية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 23/ اتفاقيتا جنيف األولى والثانية، 3 و12/ اتفاقية جنيف 
الثالثة، 3 و13/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و16/ البروتوكول اإلضافي األول، 10 و41 و42 
و75/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4 و7/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

المجلد األول، 47 و48[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

ُيعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:
وقع في قبضة الخصم،	 
أفصح بوضوح عن نيته في االستسالم، أو	 
فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر 	 

على الدفاع عن نفسه،

شريطة أن يحجم في أي من هذه الحاالت عن أي عمل عدائي وأال يحاول الفرار.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ البروتوكول اإلضافي األول، 41/ دراسة حول 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]47 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

وُيمنح الشخص الحماية من اللحظة التي يصبح فيها عاجزاً عن القتال، أي بالفعل قبل 
توقيفه وبشكل مستقل عن ذلك.

2.2.3.7 االستسالم: قاعدة
يجب التعبير عن نية االستسالم بوضوح )مثل رفع السالح، أو إلقاء السالح بعيداً، أو 

حمل راية بيضاء، وما إلى ذلك(.

وفقاً لتعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، فإنه في الحرب البرية، ال يكون االستسالم 
مقيداً بإجراءات صارمة. ويكفي أن يصدر من الشخص المعني ما يدل على نية االستسالم 
بطريقة واضحة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشخص الذي يستسلم يجب أال يشارك في أية 

أعمال عدائية أخرى، ويجب أال يحاول الهرب.

]البروتوكول اإلضافي األول، 41/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 47/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 41[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.3.7 االستسالم: المظلّيون المنكوبون
في جميع النزاعات المسلحة، ال يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة 

منكوبة محالً للهجوم، إذ أنه يكون عاجزاً عن القتال.

ويجب أن تتاح لهذا الشخص فرصة لالستسالم لدى وصوله األرض، ما لم يتضح أنه 
يقارف عمالً عدائياً.

]البروتوكول اإلضافي األول، 42/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 48[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[



7

227 االحتجاز واالعتقال في النزاعات المسلحة

4.2.3.7 األسر: التعريف
يعني األسر الوقوع، باالستسالم أو دون االستسالم، في قبضة العدو/ الطرف الخصم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 4/ البروتوكول اإلضافي األول، 41 و44/ تعليق اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 41[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.2.3.7 األسر: قاعدة
المقاتلون الذين يقعون في األسر هم أسرى حرب، ويجب أال يكونوا محالً للهجوم.

يبدأ وضع أسرى الحرب ومعاملتهم بوصفهم أسرى حرب في لحظة أسرهم.

يجب تفادي إصابة أسرى الحرب ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع األوقات.

]النزاعات   ]44 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و13/  و5   4 الثالثة،  جنيف  ]اتفاقية 
المسلحة الدولية[

6.2.3.7 األسر: إطالق سراح األسرى عندما ال يكون اإلجالء اآلمن 
ً واإلنساني ممكنا

عندما تكون الوحدة التي قامت باألسر غير قادرة على الوفاء بالشروط المطلوبة إلجالء 
أن  الوحدة  تلك  يجب على  فإنه  واإلنساني،  اآلمن  اإلجالء  تشمل  التي  الحرب،  أسرى 
تطلق سراحهم وأن تتخذ جميع االحتياطات المستطاعة لتأمين سالمتهم )مثل توفير الماء 

والطعام ووسائل اإلشارة أو تقديم معلومات على مواقعهم(.

لالطالع على تفاصيل الشروط المطلوبة لإلجالء، انظر الفصل العاشر.

]البروتوكول اإلضافي األول، 41[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.2.3.7 األسر: التفتيش
يجوز تجريد المقاتلين الذين يقعون في األسر من أسلحتهم وتفتيشهم.

)مثل  العسكرية  القيمة  ذات  والوثائق  المعدات  التفتيش عن  السالح  من  التجريد  يشمل 
الذخيرة والخرائط واألوامر ومواد االتصاالت ورموزها( وسحبها منهم. وتصبح هذه 

المواد غنيمة حرب.

ويجب أن تبقى األغراض التالية مع أسرى الحرب:
• وثائق الهوية الشخصية )مثل بطاقة الهوية أو اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق الهوية(؛	
• تناول 	 وأواني  المياه(  وزجاجات  والنظارات  الساعات  )مثل  الشخصية  المتعلقات 

الطعام؛
• أغراض الحماية الشخصية )مثل السترة الواقية، والخوذة، وقناع الغاز، والدواء ضد 	

المواد السامة التي تستخدم في القتال(؛ و
• األغراض التي لها قيمة شخصية أو عاطفية )مثل صور األقارب، وكتب الصالة(.	

]اتفاقية جنيف الثالثة، 18/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 
18[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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8.2.3.7 السالمة والحماية والرعاية
أثناء انتظار إجالئهم، يجب بالنسبة للمقاتلين الذين يقعون في األسر:

أال يتعرضوا بشكل غير ضروري ألخطار القتال؛	 
أال يرغموا على االشتراك في أنشطة ذات صفة عسكرية أو لها غرض عسكري؛	 
حمايتهم ضد جميع أعمال العنف واإلهانة والتهديد وفضول الجماهير؛ و	 
توفير العناية الضرورية لهم )مثل اإلسعافات األولية أو المالبس اإلضافية أو الجديدة( 	 

وكميات كافية من الطعام والشراب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 13 و15 و19 و20 و50[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

9.2.3.7 اإلجالء: االستبقاء المؤقت
الذين  الحرب  أسرى  إال  مؤقتة،  وبصورة  خطرة،  منطقة  في  يستبقى  أن  يجوز  ال 
يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 19[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.3.7 الوصول إلى المعسكر
1.3.3.7 تحديد الهوية

إذا لم تتحدد هوية أسرى الحرب أثناء عملية اإلجالء، فإنه يجب تحديدها عقب وصولهم 
إلى المعسكر.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 17/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 
]17

2.3.3.7 قائمة أسرى الحرب
أثناء  بالفعل  إعدادها  تم  قد  يكن  لم  إذا  تأخير،  دون  الحرب  بأسرى  قائمة  إعداد  يجب 

اإلجالء.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 20[

3.3.3.7 الوضع المشكوك فيه
إذا ما ثار شك حول استحقاق الشخص الذي وقع في األسر وضع أسير الحرب، فإنه 
يبقى مستفيداً من الحماية التي يكفلها وضع أسير الحرب حتى ذلك الوقت الذي تفصل 
في وضعه محكمة مختصة. ويجوز أن تكون المحكمة المختصة محكمة إدارية أو هيئة 
تشكلها، على سبيل المثال، لجنة من الضباط، مع األخذ بعين االعتبار ضرورة إصدار 

قرار على المستوى الميداني.

يحق للشخص الذي يقع في األسر، إذا لم يعامل كأسير حرب وكان يحاكم عن جريمة 
ناجمة عن العمليات العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 5/ البروتوكول اإلضافي األول، 45[
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4.3.3.7 إرسال بطاقة اإلبالغ عن الوقوع في األسر
ُيسمح لكل أسير حرب، خالل أسبوع واحد من وصوله إلى أي معسكر )أو عند نقله إلى 

معسكر آخر أو مستشفى آخر( بأن يرسل بطاقات لإلبالغ عن وقوعه في األسر، أي:
بطاقة ترسل مباشرة إلى عائلته؛ و	 
الدولية 	  للجنة  التابعة  الحرب  ألسرى  المركزية  الوكالة  إلى  مباشرة  ترسل  بطاقة 

للصليب األحمر.

وعنوانه  األسر،  في  وقوعه  عن  معلومات  األسر  في  الوقوع  بطاقات  تقدم  أن  ويجب 
هذه  أن  على  التأكيد  ويجب  يمكن.  ما  بأسرع  البطاقات  هذه  وترسل  الصحية.  وحالته 

القاعدة تنطبق على أي معسكر، بما في ذلك المعسكرات االنتقالية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 70 و123، والملحق الرابع، باء[

4.3.7 معسكرات االعتقال ومواقعها وأماكن األسر فيها
1.4.3.7 معسكرات أسرى الحرب

يجب أن يتم االعتقال، كقاعدة عامة، في معسكرات أسرى الحرب. وال يجوز اعتقال أسرى 
الحرب في سجون إصالحية إال في حاالت خاصة تبررها مصلحة األسرى أنفسهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 22[

2.4.3.7 المعسكرات: في غير مناطق القتال
ُيحتجز أسرى الحرب في معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاٍف عن منطقة القتال حتى 
يكونوا في مأمن من الخطر. وال يجوز استغالل وجودهم لجعل بعض المواقع أو المناطق 

في مأمن من العمليات الحربية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 19 و23[

3.4.3.7 المعسكرات: الصحة والنظافة
يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون 

المناخ ضاراً بهم، إلى مناخ أكثر مالءمة لهم.

نظافتها  لتأمين  الضمانات  كافة  الحرب  أسرى  معسكرات  في  تتوافر  أن  يجب 
للصحة. ومالءمتها 

]اتفاقية جنيف الثالثة، 22 و29[

4.4.3.7 المعسكرات: فوق األرض
يجب أن تكون معسكرات أسرى الحرب مقامة فوق األرض.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 22[

5.4.3.7 المعسكرات: المالجئ
يجب أن توفر لمعسكرات أسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، 

مالجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب األخرى.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 23[
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6.4.3.7 المعسكرات: األسوار والحراسة
يجوز وضع أسوار وحراسة حول معسكرات أسرى الحرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 21[

7.4.3.7 المعسكرات: المعلومات عن المواقع
تتبادل الدول الحاجزة مع األطراف المعنية )األطراف المتحاربة واألطراف المحايدة، 
وبأسرع وقت ممكن( جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى 

الحرب، وذلك عن طريق وسيط من اللجنة الدولية للصليب األحمر.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 23[

8.4.3.7 المعسكرات: عالمات التمييز
 PW كلما سمحت االعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهاراً بالحروف
أو PG، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. وتعني PW أسرى الحرب 
 Prisonnier«( أسرى الحرب PGو )باللغة اإلنجليزية »Prisoner of War«(
 »Prisionero de Guerra«( أو أسرى الحرب )باللغة الفرنسية »de Guerre

باللغة األسبانية(.
 

بهذه  لتمييزها. وال تميز  أية وسيلة أخرى  تتفق على  المعنية أن  للدول  أنه يمكن  على 
الكيفية إال معسكرات أسرى الحرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 23[

9.4.3.7 المعسكرات االنتقالية
تجهز المعسكرات االنتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام بالمرافق نفسها، 

ويفيد األسرى فيها من المعاملة نفسها، كما في المعسكرات العادية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 24[

10.4.3.7 أماكن األسر: قاعدة
الدولة الحاجزة  توفر في أماكن أسرى الحرب ظروف مالئمة مماثلة لما يوفر لقوات 

المقيمة في المنطقة ذاتها.

بصحتهم  تكون ضارة  أال  ويجب  األسرى،  وتقاليد  عادات  الظروف  هذه  في  وتراعى 
بأي حال.

 
]اتفاقية جنيف الثالثة، 25[

11.3.4.7 أماكن األسر: حسب الجنسية
يتم تجميع أسرى الحرب في أماكن األسر تبعاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم. وال يفصل 
فيها  يخدمون  كانوا  التي  المسلحة  للقوات  التابعين  الحرب  أسرى  عن  األسرى  هؤالء 

عندما أسروا إال بموافقتهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 22[



7

231 االحتجاز واالعتقال في النزاعات المسلحة

12.4.3.7 أماكن األسر: النساء
يجب فصل أقسام النساء عن أقسام الرجال. ويوكل اإلشراف المباشر عليهن إلى نساء.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 25[

13.4.3.7 أماكن األسر: األطفال
يجب وضع األطفال في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثنى من ذلك 

حاالت األسر التي تعد لها أماكن لإلقامة كوحدات عائلية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 77[

14.4.3.7 أماكن األسر: الحبس
يحظر حبس أسرى الحرب، باستثناء الحاالت التالية:

 عندما تقضي به األحكام التي تتعلق بالعقوبات الجزائية والتأديبية؛ أو	 
 كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، وال يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي 	 

حال ألكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 21 و87 و89 و90 و95 و98 و103 و108[

5.3.7 الصحة
1.5.3.7 الطعام والمالبس

تكون جرايات الطعام األساسية اليومية والمالبس كافية لتكفل المحافظة على صحة أسرى 
الحرب في حالة جيدة )على سبيل المثال من حيث كميتها ونوعيتها ومالءمتها للمناخ(.

ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه األسرى.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 26 و27[

2.5.3.7 المراحيض
وتخصص  صحية.  مراحيض  األوقات،  جميع  في  الحرب،  ألسرى  تتوفر  أن  يجب 

مراحيض منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 29[

3.5.3.7 الخدمات الطبية
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من 
رعاية طبية. وتخصص، عند االقتضاء، عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

وينقل أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم عالجاً خاصاً 
يمكن  مدنية  أو  طبية عسكرية  وحدة  أية  إلى  بالمستشفى  رعاية  أو  جراحية  عملية  أو 

معالجتهم فيها.
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ويجب منح تسهيالت خاصة لرعاية العجزة وإلعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى بالدهم.

ويشمل  شهر.  كل  في  األقل  على  واحدة  مرة  الحرب  ألسرى  طبية  فحوص  وُتجرى 
الفحص مراجعة وزن كل أسير. 

األسرى  العامة لصحة  الحالة  الفحوص هو، على األخص، مراقبة  والغرض من هذه 
الطرائق  أكثر  الغرض  لهذا  وتستخدم  المعدية.  األمراض  وكشف  ونظافتهم،  وتغذيتهم 

المتاحة فعالية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 30 و31[

4.5.3.7 ممارسة التمارين الرياضية والترفيه
الذهنية  األنشطة  وممارسة  الرياضية،  بالتمارين  القيام  فرص  الحرب  ألسرى  توفر 

والتعليمية والرياضية والترفيهية.

وتوفر الدولة الحاجزة األماكن المالئمة واألدوات الالزمة لهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 38[

6.3.7 الشعائر الدينية
1.6.3.7 الخدمات الدينية

تعد أماكن مناسبة إلقامة الشعائر الدينية. وتترك ألسرى الحرب حرية كاملة في ممارسة 
شعائرهم الدينية.

ويشمل ذلك حضور االجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير 
النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية. ويسمح ألسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد 
أو بأي طريقة أخرى طروداً فردية أو جماعية تحتوي على لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية 

)بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية(.

ويمكن أن يقدم العون الديني: أ( أفراد الخدمات الدينية التابعون لقوات العدو الذين يقعون 
الدينيين، دون أن  الذين يكونون من  في األسر ويتم استبقاؤهم، أو ب( أسرى الحرب 
يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أو جـ( رجال دين أو علمانيون مؤهلون 

معينون بناًء على طلب أسرى الحرب وبموافقة الدولة الحاجزة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 34-37 و72[
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7.3.7 األمور المالية والعمل
1.7.3.7 الموارد المالية

وتحتفظ  رواتبهم  من  شهرية  مقدمات  الحرب  أسرى  لجميع  الحاجزة  الدولة  تصرف 
بحساب لكل أسير حرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 58 و60 و61 و66-64[

2.7.3.7 العمل: قاعدة
يجوز تكليف أسرى الحرب بعمل على النحو التالي:

يجب أن يكونوا الئقين للعمل؛	 
ال يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إال بالقيام بأعمال المراقبة؛ و	 
ال يرغم الضباط على العمل.	 

]اتفاقية جنيف الثالثة، 49[

3.7.3.7 العمل: طبيعة العمل
تنطبق القواعد التالية على العمل الذي يؤديه أسرى الحرب:

 الحصول على أجر مناسب عن عملهم.	 
 يجب أال يكون للعمل طابع أو غرض عسكري.	 

وتشمل أمثلة األعمال المسموح بها األعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو صيانته والزراعة 
غرض  أو  طابع  لها  ليس  التي  البناء  وأعمال  العامة  واألشغال  الغذائية  والصناعات 

عسكري واألعمال التجارية والفنون والحرف.

 يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب الالزم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل 	 
وقاية مناسبة للعمل الذي يكلفون به.

أن 	  الحاجزة. ويجب  الدولة  لرعايا  يوفر  لما  العمل مماثلة  تكون ظروف  أن   يجب 
تضمن الدولة الحاجزة تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك تعليمات 

سالمة العمال.
 ال يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام 	 

به. وتعتبر إزالة األلغام والشراك الخداعية وغيرها من النبائط المماثلة من األعمال 
الخطرة.

 ال يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهيناً ألفراد قوات الدولة الحاجزة.	 

]اتفاقية جنيف الثالثة، 50-52 و62[
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8.3.7 القانون والنظام
1.8.3.7 قائد المعسكر

يوضع كل معسكر ألسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات 
المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من اتفاقية جنيف الثالثة 

ومالحقها.

ويجب على هذا الضابط أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر، ويكون 
مسؤوالً عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 39[

2.8.3.7 نصوص قانون النزاعات المسلحة
أسرى  بلغة  الثالثة ومالحقها  اتفاقية جنيف  الحرب نص  في كل معسكر ألسرى  يعلن 
الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع األسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها لألسرى 

الذين ال يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناًء على طلبهم.

تبلغ جميع أنواع اللوائح واألوامر واإلعالنات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب 
إليها، وتسلم نسخ  بلغة يفهمونها، وتعلن في أماكن يمكن فيها لجميع األسرى الرجوع 

منها لمندوب األسرى.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 41[

3.8.3.7 استخدام األسلحة
يعتبر استخدام األسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الذين يحاولون الهرب، وسيلة 

أخيرة يجب أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 42[

4.8.3.7 الطلبات المتعلقة بأحوال األسر
سلطتها  تحت  يوجدون  التي  العسكرية  للسلطات  يقدموا  أن  في  الحق  الحرب  ألسرى 

مطالبهم فيما يتعلق بأحوال األسر الذي يخضعون له.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 78[

5.8.3.7 ممثلو األسرى
ينتخب أسرى الحرب بحرية ممثلين لهم.

عندما يكون هناك ضباط، يعتبر أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثالً لألسرى.
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الخارجية  العسكرية والجهات  السلطات  أمام  بتمثيلهم  الحرب  إلى ممثلي أسرى  وُيعهد 
)مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أية هيئة أخرى تعاونهم(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 81-79[

9.3.7 العقوبات التأديبية
1.9.3.7 القانون الواجب التطبيق

بالدولة  القوات المسلحة  للقوانين واللوائح واألوامر السارية في  يخضع أسرى الحرب 
إزاء أي أسير حرب  تأديبية  أو  تتخذ إجراءات قضائية  أن  الحاجزة  الحاجزة. وللدولة 

يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو األوامر.

على أنه تحظر أية عقوبات تخالف أحكام اتفاقية جنيف الثالثة، مثل العقوبات الجماعية 
عن أفعال فردية أو الحبس في مباٍن ال يدخلها ضوء النهار أو العقوبات البدنية أو أي 

نوع من التعذيب أو القسوة.

مناقشة  على  ولالطالع  الحرب.  ألسرى  التأديبية  العقوبات  التالية  الفقرات  وتتناول 
اإلجراءات القضائية ضد أسرى الحرب، انظر القسم الفرعي 2.7.9.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 82 و87[

2.9.3.7 السلطة المختصة
لقائد المعسكر سلطة إصدار عقوبات تأديبية ضد االنتهاكات التي يرتكبها أسرى الحرب 
للقواعد التأديبية. ويمكنه تفويض هذه السلطة لضابط يقوم مقامه أو لضابط آخر. وال 

يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطة ألسرى الحرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 96[

3.9.3.7 اإلجراءات
يبلغ األسير المتهم بدقة باالتهامات الموجهة إليه، وتعطى له الفرصة للدفاع عن نفسه، 
ويحق له استدعاء شهود واالستعانة بمترجم. ويتم االحتفاظ بسجل تقيد به جميع العقوبات 
التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش، من جانب اللجنة الدولية للصليب األحمر 

على سبيل المثال.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 96[

4.9.3.7 العقوبات التأديبية المسموح بها
تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كاآلتي:

تتجاوز 	  ال  مدة  العمل خالل  وأجر  الراتب  مقدم  من  بالمائة   50 تتجاوز  ال  غرامة 
ثالثين يوماً؛
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وقف المزايا الممنوحة )فوق المعاملة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة(؛	 
أعمال شاقة لمدة ال تزيد على ساعتين يومياً )ال تطبق على الضباط(؛ أو	 
الحبس.	 

اتفاقية  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  60 و62 و89/  الثالثة،  ]اتفاقية جنيف 
جنيف الثالثة، 89[

5.9.3.7 العقوبات التأديبية: القيود
العقوبات التأديبية:

ال يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن اإلنسانية أو وحشية أو 	 
خطرة على صحة أسرى الحرب؛

ال يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثالثين يوماً؛ و	 
ال يجوز أن تكون أشد من العقوبات التأديبية التي تطبق على أفراد القوات المسلحة 	 

التابعة للدولة الحاجزة.

عقوبات  لتنفيذ  إصالحية  مؤسسات  أو  سجون  إلى  حال  بأي  الحرب  أسرى  ينقل  وال 
تأديبية فيها.

فيما يتعلق بأسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية، فإنه يجب:
أن يبقوا منتفعين بالمزايا نفسها الممنوحة ألسرى الحرب اآلخرين فيما عدا ما يكون 	 

تطبيقه متعذراً بسبب الحجز نفسه، بما في ذلك الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر )دون قيود(؛

أن يسمح لهم بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على األقل يومياً؛	 
أن يتاح لهم الفحص الطبي نفسه الذي يقدم ألسرى الحرب اآلخرين؛ و	 
أن يسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل.	 

]اتفاقية جنيف الثالثة، 87 و89 و90 و97 و98[

6.9.3.7 الهروب ومحاولة الهروب
يجوز استخدام القوة لمنع أسرى الحرب من الهروب. ومع ذلك، ال يكون استخدام القوة 

ضد األشخاص الذين يحاولون الهروب مشروعاً »إال بالقدر الذي تتطلبه الظروف«.

يعتبر استخدام القوة ضد أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب وسيلة أخيرة يجب أن 
إنذارات مناسبة للظروف. وال يصبح قتل الشخص الذي يحاول الهروب  يسبقها دائماً 

مشروعاً »إال إذا لم يكن هناك أي وسيلة أخرى لمنع هروبه في هذه الظروف«.

وال يعرض أسرى الحرب الذين يلقى القبض عليهم أثناء محاولتهم الهروب إال لعقوبة 
تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه. أما أسرى الحرب الذين ينجحون 
في الهروب ويقعون في األسر مرة أخرى فإنهم ال يعرضون ألية عقوبة بسبب ذلك الفعل.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 42 و91 و92/ البروتوكول اإلضافي األول، 41/ تعليق اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 41[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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10.3.7 االتصال بالعالم الخارجي
1.10.3.7 المراسالت وإمدادات اإلغاثة

يسمح ألسرى الحرب بما يلي:
إرسال واستالم الرسائل والبطاقات؛ و	 
بأن يتلقوا طروداً فردية أو جماعية.	 

وتجري مراقبة المراسالت وفحص الطرود الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم 
بأسرع ما يمكن ودون تعريض المحتويات للتلف.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 71-73 و76[

2.10.3.7 المستندات القانونية
يجب تقديم التسهيالت إلعداد المستندات القانونية ونقلها وتنفيذها )على األخص رسائل 
التوكيل أو الوصايا(. ويجب، على األخص، أن يسمح ألسرى الحرب باالستعانة بمحاٍم 

)سواًء كان أسير حرب آخر أو أحد مواطني الدولة الحاجزة(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 77/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 77[

3.10.3.7 اللجنة الدولية للصليب األحمر
يصرح لممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر بما يلي:

الذهاب إلى جميع األماكن والمنشآت التي يوجد بها أسرى حرب؛	 
زيارة أسرى الحرب الذين يجري نقلهم؛	 
التحدث بدون رقيب مع أسرى الحرب، بصورة شخصية أو باالستعانة بمترجم؛	 
وجوب 	  على  التأكيد  يجب  السياق،  هذا  وفي  الحرية،  بكامل  الزيارة  وقت  اختيار 

عدم وجود قيود على مدة هذه الزيارات وتواترها، إال ألسباب تقتضيها ضرورات 
عسكرية قهرية وال يكون ذلك إال بصفة استثنائية ومؤقتة؛ و

تلقي إخطارات التوقيف وعمليات النقل واإلفراج.	 

]اتفاقية جنيف الثالثة، 123 و126/ البروتوكول اإلضافي األول، 81[

4.10.3.7 االتصال مع الجهات الخارجية
الالزمة مع جهات خارجية  االتصاالت  الحرب  أسرى  إدارة معسكر  أن تضمن  يجب 
للصليب  الدولية  واللجنة  المقابر،  تسجيل  وإدارة  لالستعالمات،  الوطني  المكتب  )مثل 

األحمر(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 8 و9 و124-120[
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5.10.3.7 التقارير
يجب على المكتب الوطني لالستعالمات )انظر الفصل الثالث( أن يرسل:

•  قائمة أسرى الحرب وغيرها من البيانات األولية المسجلة عن هوية األشخاص الذين 	
وقعوا في األسر )مثل بطاقة اإلبالغ بالوقوع في األسر والتقارير عن الحالة الصحية 

لألسرى(؛
•  معلومات عن جميع حاالت النقل واإلفراج واإلعادة إلى الوطن والهروب والوقوع 	

في األسر مرة أخرى والدخول في المستشفى والوفاة؛ و
•  معلومات تبلغ بانتظام، أسبوعياً على األقل، متعلقة بالحالة الصحية ألسرى الحرب 	

الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.

ويجب أن يرسل المكتب هذه المعلومات على الفور وبأسرع وسيلة إلى الدول المعنية، 
عن طريق اللجنة الدولية للصليب األحمر والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين.

 94 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /19 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /16 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
و120 و122[

11.3.7 النقل واإلفراج واإلعادة إلى الوطن
1.11.3.7 النقل إلى طرف آخر في النزاع

ال يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إال إلى دولة طرف في اتفاقية جنيف الثالثة، 
وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق االتفاقية وقدرتها على ذلك. 

غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام االتفاقية بشأن أية نقطة 
هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ تدابير فعالة لتصحيح الوضع أو أن 

تطلب إعادة األسرى إليها.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 12[

2.11.3.7 النقل إلى دولة محايدة
إيواء أسرى الحرب  المحايدة من أجل تنظيم  الدول  بالتعاون مع  النزاع  تعمل أطراف 
تعافوا  الذين  األسرى  بلدان محايدة، وأيضاً  في  الجرحى بصورة خطيرة  أو  المرضى 
ولكن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة، باإلضافة إلى أولئك الذين قضوا فترة 

طويلة في األسر.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 109-111، الملحق األول )نموذج اتفاق([

3.11.3.7 انتهاء األسر: اإلعادة إلى الوطن مباشرة أثناء العمليات العدائية
جراح  أو  خطيرة  بأمراض  المصابين  الحرب  أسرى  تعيد  بأن  النزاع  أطراف  تلتزم 
خطيرة إلى أوطانهم، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر )مثل 
الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم، أو الذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد 

انهارت بشدة(.
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غير أنه ال يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء العمليات العدائية أي أسير حرب 
جريح أو مريض. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لألطراف المتحاربة إبرام اتفاقات إلعادة 
أسرى الحرب األصحاء الذين قضوا فترة طويلة في األسر إلى أوطانهم بصورة مباشرة.

ويحظر على أسرى الحرب الذين أعيدوا إلى أوطانهم أثناء العمليات العدائية االنضمام 
مرة أخرى في وقت الحق للخدمة العسكرية الفعلية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 109 و110 و117، الملحق األول )نموذج اتفاق([

4.11.3.7 اللجان الطبية المختلطة
يجب على أطراف النزاع تشكيل لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من 
على  مباشرة.  أوطانهم  إلى  إعادتهم  بشأن  المناسبة  القرارات  والتخاذ  الحرب،  أسرى 
جرحى  الحاجزة  الدولة  في  الطبية  السلطات  رأي  بحسب  يعتبرون  الذين  األسرى  أن 
ومرضى ذوي حاالت خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلى أوطانهم مباشرة دون 

الحاجة إلى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 112 و113، الملحق الثاني[

5.11.3.7 انتهاء األسر: النجاح في الهروب
يعتبر هروب أسير الحرب ناجحاً في الحاالت التالية:

إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة؛	 
إذا غادر األراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها؛ أو	 
إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها.	 

أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب ويقعون في األسر مرة أخرى ال يعرضون 
ألية عقوبة بسبب هروبهم السابق.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 91[

6.11.3.7 انتهاء األسر: عند انتهاء األعمال العدائية
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء األعمال العدائية 

الفعلية.

ال تجوز اإلعادة القسرية ألسرى الحرب إلى أوطانهم في أي حال يخشون فيه االضطهاد 
أو غيره من انتهاكات الحقوق األساسية في أوطانهم. وإذا رفضوا اإلعادة إلى أوطانهم، 
وتم اإلفراج عنهم، فإنهم يفقدون صفة أسير الحرب والحماية التي تمنحها، وإذا بقوا في 

السجن فإنهم يصبحون معتقلين مدنيين.

ويجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة اإلجراءات القضائية بسبب جريمة 
جنائية إلى أن تنتهي تلك اإلجراءات، وعند االقتضاء حتى انتهاء تنفيذ العقوبة. وينطبق 
قبل  جنائية  أحكام عن جرائم  عليهم  الذين صدرت  الحرب  أسرى  على  نفسه  اإلجراء 

انتهاء النزاع.
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ويستمر أسرى الحرب الذين يتم استبقاؤهم ضد رغبتهم في االستفادة من وضع أسرى 
الحرب وجميع أشكال الحماية التي يكفلها هذا الوضع حتى يتم اإلفراج عنهم أو ترحيلهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 5 و118 و119/ اتفاقية جنيف الرابعة، 6/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 85/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 118/ دراسة 

حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 128[

12.3.7 الوفيات
1.12.3.7 الوصايا

تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صالحيتها حسب مقتضيات تشريع 
بلدهم. وبناًء على طلب أسير الحرب، وبعد وفاته على أي حال، تحول الوصية دون 
إبطاء إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر 

)انظر الفصل الثالث(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 120[

2.12.3.7 الفحص الطبي
عند وفاة أحد أسرى الحرب، يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبي بقصد إثبات 

حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 120[

3.12.3.7 الدفن
يجب أن يتم الدفن باالحترام الواجب، وإذا أمكن طبقاً لشعائر الدين الذي كان المتوفى 

يعتنقه.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 120[

4.12.3.7 المقابر
يجب أن تحترم المقابر وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من االستدالل عليها في أي 

وقت. وكلما أمكن، يدفن األسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 120[

5.12.3.7 الحرق
ال يجوز حرق الجثث إال في الحاالت التالية:

ألسباب صحية قهرية؛	 
وفقاً لديانة المتوفى؛ أو	 
بناًء على رغبة المتوفى.	 
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ويجب تسليم الرماد إلى إدارة تسجيل المقابر )انظر الفصل الثالث( التي تحفظه إلى أن 
يتم التصرف النهائي فيه بناًء على رغبة بلد المتوفى.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 120[

6.12.3.7 شهادات الوفاة
ترسل في أقرب وقت إلى المكتب الوطني لالستعالمات )انظر الفصل الثالث( شهادات 
الوفاة أو قوائم )معتمدة من ضابط مسؤول( بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في 

األسر.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 120، الملحق الرابع، دال[

7.12.3.7 المتعلقات الشخصية
يجب إرسال أحد قرصي الهوية المعدنية المزدوج وأي مستندات ذات أهمية ألقاربه، 
والنقود، وجميع األشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية في طرود 

مختومة إلى المكتب الوطني لالستعالمات.

]اتفاقية جنيف األولى، 16/ اتفاقية جنيف الثانية، 19/ اتفاقية جنيف الثالثة، 122[

8.12.3.7 التحقيقات الرسمية
تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجالً بشأن أي وفاة أو جرح خطير ألسير حرب 
تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، 
وكذلك بشأن أي وفاة ال يعرف سببها. ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة 
الحامية أو إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر. إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، 
وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع اإلجراءات القضائية ضد الشخص أو األشخاص 

المسؤولين.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 121[

9.12.3.7 التقارير
يجب تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الدفن والمقابر وعمليات الحرق وأي نقل 

الحق لرفات الموتى لدى إدارة تسجيل المقابر )انظر الفصل الثالث(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 120[

النزاعات  في  اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  اعتقال   4.7
المسلحة الدولية

اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  اعتقال  تنظم  التي  القواعد  القسم  هذا  يناقش 
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة أثناء النزاعات المسلحة الدولية. وكما هو مبين في القسم 
الفرعي 8.1.1.7، تبين هذه االتفاقية حاالت حماية محددة لفئة األشخاص الذين كانوا 
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تاريخياً أكثر عرضة لسوء المعاملة، أي األشخاص الذين هم مواطنو أحد أطراف النزاع 
ويجدون أنفسهم في أراٍض العدو أو أراٍض يحتلها العدو.

وينبغي أن ُتقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع القسم 2.7، وترد إرشادات إضافية في 
القسم 5.7.

المحميين  المدنيين واألشخاص  المحددة العتقال  القواعد   1.4.7 الفرعي  القسم  ويورد 
اآلخرين الذين هم أجانب في األراضي الخاضعة لسيادة الخصم.

المحميين  المدنيين واألشخاص  المحددة العتقال  القواعد   2.4.7 الفرعي  القسم  ويورد 
اآلخرين في أراٍض يحتلها الخصم.

أحد  أراضي  في  اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  1.4.7 اعتقال 
أطراف النزاع )النزاعات المسلحة الدولية(
1.1.4.7 أساس االعتقال/ االحتجاز اإلداري

النزاع  أطراف  أحد  أراضي  في  المحميين  األشخاص  القانوني العتقال  األساس  يتمثل 
في اتفاقية جنيف الرابعة. وتنص على أنه ال يجوز األمر باعتقال األشخاص المحميين 
أو فرض اإلقامة الجبرية عليهم إال إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة الحاجزة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 41 و42[

)في  الجنائية  باإلجراءات  يتعلق  فيما  المحميين  األشخاص  2.1.4.7 احتجاز 
أراضي الخصم(

أطراف  أحد  أراضي  في  المحميين  األشخاص  احتجاز  يجوز  االعتقال،  إلى  باإلضافة 
النزاع رهن اإلجراءات الجنائية أو أثناء قضائهم عقوبة سالبة للحرية.

ومن أمثلة ذلك الشخص المحمي الذي يقضي حكماً بالسجن الرتكابه جريمة السطو عند 
نشوب النزاع المسلح.

وتنطبق التشريعات الوطنية العادية بشأن األجانب في وقت السلم على هؤالء األشخاص 
المحميين. وينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان أيضاً في هذه الحالة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 38[

3.1.4.7 القرارات: إعادة النظر
فيما يتعلق بالحقوق اإلجرائية، تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن أي شخص محمي 
يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في 

أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة.
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باإلضافة إلى ذلك، يجب على المحكمة أو اللجنة اإلدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة 
كانت  إذا  لمصلحته  القرار  تعديل  بهدف  السنة،  في  األقل  على  مرتين  وبواقع  دورية، 

الظروف تسمح بذلك.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 43[

4.1.4.7 اإلفراج في أقرب وقت ممكن
يجب اإلفراج عن أي شخص معتقل ألسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة في أقرب وقت 

ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت اعتقاله.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 132/ البروتوكول اإلضافي األول، 75[

5.1.4.7 استبقاء المعتقلين المدنيين بعد انتهاء النزاع المسلح من أجل اإلجراءات 
الجنائية

ينتهي اعتقال المدنيين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء األعمال العدائية، إن لم يكن قبل ذلك.

على أنه يجوز ألحد أطراف النزاع االستمرار في احتجاز أولئك المعتقلين المدنيين الذين 
ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم )بخالف العقوبات التأديبية( حتى تنتهي المحاكمة، 
احتجاز  في  االستمرار  األطراف  ويجوز ألحد  العقوبة.  انتهاء  حتى  االقتضاء  عند  أو 

المعتقلين الذين سبق الحكم عليهم الرتكابهم جرائم حتى انتهاء العقوبة.

األشخاص المحميون المعتقلون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم 
يستمرون في االنتفاع بالحماية الممنوحة لهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 6 و133[

6.1.4.7 العودة إلى آخر محل إقامة واإلعادة إلى الوطن
على أطراف النزاع أن تعمل على تأمين عودة جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم 
أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم. على أنه وفقاً لمبدأ عدم اإلعادة القسرية، فإنه ال يمكن 
إرسالهم إلى أي بلد، بما في ذلك آخر محل إقامة، حيث يواجهون االضطهاد، وخطر 
تعرضهم النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، أو خطر نقلهم بعد ذلك إلى دولة قد تنتهك 

تلك الحقوق.

لمعرفة األحكام المحددة بشأن المسؤولية عن تكاليف العودة إلى الوطن، يمكن االطالع 
على المرجع أدناه.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 134 و135[
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7.1.4.7 مسؤولية الدولة: االعتقال
التي  المعاملة  عن  مسؤول  محميون  أشخاص  سلطته  تحت  يكون  الذي  النزاع  طرف 

يلقونها من وكالئه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 29[

8.1.4.7 التشابه مع القواعد المتعلقة بأسرى الحرب
بشكل عام، تتشابه القواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين المدنيين وأوضاع أماكن االعتقال 
مع تلك القواعد المتعلقة بأسرى الحرب )القسم 3.9(. لمزيد من التفاصيل، انظر المواد 
79-135 من اتفاقية جنيف الرابعة. ومع ذلك، هناك بعض االختالفات المهمة التي ترد 

اإلشارة إلى العديد منها في الفقرات التالية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 135-79[

9.1.4.7 االحتجاز بصورة منفصلة عن أسرى الحرب
وعن  الحرب  أسرى  عن  واإلدارة  اإلقامة  جهة  من  المدنيين  المعتقلين  فصل  يجب 

األشخاص المسلوبة حريتهم ألي سبب آخر.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 84[

10.1.4.7 رعاية المعالين أثناء االعتقال
على الدولة الحاجزة أن تعول األشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل 

معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 81[

11.1.4.7 األطفال واألُسر
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان واألطفال، معاً في معتقل واحد. وللمعتقلين 
أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية. ويجمع أفراد العائلة 
الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن 

بقية المعتقلين.

وُيكفل تعليم األطفال المعتقلين ويجوز لهم االنتظام بالمدارس، سواًء داخل أماكن 
االعتقال أو خارجها.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 82 و94[
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12.1.4.7 حظر العمل اإلجباري
يجب أال يجبر المعتقلون المدنيون على العمل.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 95[

13.1.4.7 تمييز معسكرات االعتقال
تميز معسكرات االعتقال كلما سمحت االعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين »IC«، وهما 
اللذين  اعتقال،  معسكر  أي   »Internment Camp« عبارة  من  األوالن  الحرفان 
يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجالء في النهار من الجو. وال يميز أي مكان آخر 

خالف معسكرات اعتقال المدنيين بهذه الكيفية.

على أنه يجوز لألطراف المعنية أن تتفق على أي وسيلة أخرى للتمييز.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 83[

األراضي  في  اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  2.4.7 اعتقال 
المحتلة )النزاعات المسلحة الدولية(

المحتلة.  األراضي  في  المحميين  األشخاص  اعتقال  قواعد  الفرعي  القسم  هذا  يتناول 
ويناقش الفصل الثاني عشر القواعد األخرى المتعلقة باالحتالل.

1.2.4.7 أساس االعتقال/ االحتجاز اإلداري
اتفاقية  المحتلة في  المحميين في األراضي  القانوني العتقال األشخاص  يتمثل األساس 
جنيف الرابعة. وتنص على أنه ال يجوز األمر باعتقال األشخاص المحميين أو فرض 

اإلقامة الجبرية عليهم إال ألسباب أمنية قهرية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 78[

2.2.4.7 احتجاز األشخاص المحميين في األراضي المحتلة انتظاراً إلجراءات أو 
محاكمة جنائية

انتظار  في  المحتلة  األراضي  في  المحميين  األشخاص  احتجاز  االحتالل  قوانين  تجيز 
دولة  تسنها  التي  الجنائية  التشريعات  بانتهاك  اتهموا  والذين  لحكم،  تنفيذاً  أو  المحاكمة 

االحتالل. لالطالع على تفاصيل هذه األحكام الجزائية، انظر القسم الفرعي 1.2.12.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 69 و76[ 

3.2.4.7 القرارات: إعادة النظر
طبقاً  االعتقال  أو  الجبرية  اإلقامة  قرارات  تتخذ  أن  على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تنص 

إلجراءات قانونية تحددها دولة االحتالل وفقاً ألحكام هذه االتفاقية.
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وعلى وجه الخصوص، يجب السماح لألشخاص الخاضعين لإلقامة الجبرية أو االعتقال 
بقرار من دولة االحتالل االستئناف ضد القرار وإعادة النظر فيه في أقرب وقت ممكن 

بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة.

النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة  القرارات، ويعاد  ويمكن االستئناف ضد 
شهور، بواسطة هذه المحكمة أو اللجنة اإلدارية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 78[

4.2.4.7 التشابه مع القواعد المتعلقة بأسرى الحرب، الشروط نفسها للمدنيين 
المعتقلين في أراضي الدولة المحاربة

تتشابه القواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين المدنيين في األراضي المحتلة مع تلك القواعد 
)انظر القسم الفرعي 1.4.7( بشأن المواطنين األجانب المعتقلين في  الموضحة سابقاً 
أراضي أحد أطراف النزاع، ومن ثم، تشبه إلى حد بعيد تلك القواعد الخاصة بأسرى 

الحرب )انظر القسم 3.7(.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 135-79[

5.7 المبادئ اإلجرائية وضمانات االعتقال/ االحتجاز اإلداري )جميع 
النزاعات المسلحة(

كما ورد سابقاً، يحدد قانون النزاعات المسلحة الدولية القواعد الخاصة بأسباب االعتقال، 
في  اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  اعتقال  وشروط  اإلجرائية،  والضمانات 
النظر  وبصرف  المقابل،  في  المحتلة.  األراضي  وفي  النزاع  أطراف  أحد  أراضي 
المسلحة  النزاعات  قانون  يتضمن  ال  اإلنسانية،  المعاملة  على  تنص  التي  األحكام  عن 
تطور  وقد  اإلداري.  االحتجاز  لالعتقال/  مماثل  نحو  على  محددة  قواعد  الدولية  غير 
الموقف الرسمي للجنة الدولية للصليب األحمر الموضح أدناه، والذي يستند إلى القانون 

والسياسات، لسد هذه الثغرة بصفة أساسية.

ويبين  اإلداري،  االحتجاز  لالعتقال/  العامة  المبادئ   1.5.7 الفرعي  القسم  ويوضح 
القسم 2.5.7 الضمانات اإلجرائية المتعلقة باالعتقال/ االحتجاز اإلداري أثناء النزاعات 
المسلحة، بغض النظر عن تصنيفه القانوني. ومن ثم، فهما مكمالن ألحكام اتفاقية جنيف 

الرابعة بشأن االعتقال، التي تمت مناقشتها في القسم 4.7 أعاله.

]»القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة«، وثيقة عمل رسمية 
صادرة عن المؤتمر الدولي الثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، 26 إلى 
30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الملحق األول: يلينا بيجيك، »الضمانات اإلجرائية 
 Jelena »لالعتقال/ االحتجاز اإلداري في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى
 Pejic, »Procedural safeguards for internment/ administrative
 detention in armed conflict and other situations of violence«.
)تقرير عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة لعام 2007، 

الملحق([
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1.5.7 مبادئ عامة
1.1.5.7 إجراء استثنائي

االحتجاز/ االعتقال اإلداري هو إجراء استثنائي.

يعتبر  عندما  إال  اتخاذه  يجوز  ال  شديد  رقابي  إجراء  هو  اإلداري  االعتقال  االحتجاز/ 
النشاط الذي يقوم به الشخص يمثل تهديداً خطيراً ألمن السلطة الحاجزة.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  وتحديات  اإلنساني  الدولي  القانون  ]تقرير عن 
المسلحة  النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  42 و78[  الرابعة،  اتفاقية جنيف  الملحق/ 

غير الدولية[

2.1.5.7 مبدأ القانونية
يجب أن يتفق االعتقال/ االحتجاز اإلداري مع مبدأ القانونية.

ويعني مبدأ القانونية أنه ال يجوز اعتقال أي شخص أو احتجازه إدارياً إال ألسباب ووفقاً 
لإلجراءات المنصوص عليها في القانون الوطني أو القانون الدولي أو كليهما.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 41-43 و78 و79/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، 4 و9[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.1.5.7 كل حالة على حدة
ال يجوز األمر باالعتقال/ االحتجاز اإلداري إال على أساس كل حالة على حدة.

األشخاص  من  فئة  أو  مجموعة  أو  السكان  لعموم  اإلداري  االحتجاز  االعتقال/  ويمثل 
دون قرار لكل شخص على حدة انتهاكاً لحظر العقاب الجماعي الذي ينطبق في كل من 

النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 33 و78/ البروتوكول اإلضافي األول، 75/ البروتوكول 
 ]103 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /4 الثاني،  اإلضافي 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.1.5.7 عدم التمييز
يجب أال تتخذ قرارات االعتقال/ االحتجاز اإلداري على أساس تمييزي.

وُيعد مبدأ عدم التمييز مبدأً أساسياً في كل من قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق 
اإلنسان.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
و27/  و13   3 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /3 الثالثة،   - األولى  جنيف  اتفاقيات  الملحق/ 
2 و4/ دراسة  الثاني،  البروتوكول اإلضافي   /75 الديباجة،  األول،  البروتوكول اإلضافي 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   /88 المجلد األول،  العرفي،  الدولي اإلنساني  القانون  حول 

المدنية والسياسية، 2[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.1.5.7 المدة
يجب أن يتوقف االعتقال/ االحتجاز اإلداري بمجرد زوال األسباب التي اقتضته.

ألمن  تهديداً خطيراً  يمثل  يعد  لم  المعني  الشخص  أن  بمجرد  االعتقال  ينتهي  أن  يجب 



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية248

السلطة الحاجزة. وكلما طالت مدة االعتقال، زاد العبء على السلطة الحاجزة إلثبات أن 
األسباب التي اقتضته ما تزال قائمة.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 132/ البروتوكول اإلضافي األول، 75/ العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 9[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.5.7 الضمانات اإلجرائية
1.2.5.7 الحق في الحصول على معلومات حول أسباب االعتقال/ االحتجاز اإلداري

كل شخص يعتقل/ يحتجز إدارياً »يجب إبالغه على الفور، بلغة يفهمها« باألسباب التي 
أدت إلى االعتقال/ االحتجاز.

وُيعد الحق في الحصول على المعلومات أمراً بالغ األهمية، ألنه يتيح للشخص المعني 
الطعن في قانونية احتجازه.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ البروتوكول اإلضافي األول، 75/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
9/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
المسلحة غير  النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  10-12 و14[  السجن،  أو  االحتجاز 

الدولية[

2.2.5.7 الحق في التسجيل واالحتجاز في مكان معترف به
لكل شخص يعتقل/ يحتجز إدارياً الحق في أن يكون مسجالً وأن يحتجز في مكان اعتقال/ 

احتجاز إداري معترف به رسمياً.

ويتضمن قانون النزاعات المسلحة الدولية أحكاماً عديدة ومتطلبات واسعة النطاق بشأن 
تسجيل األشخاص المعتقلين، وإخطار السلطات المعنية في بالدهم وأسرهم، وزيارات 

اللجنة الدولية للصليب األحمر ألماكن االحتجاز.

ويتضمن قانون حقوق اإلنسان ومعايير القانون غير الملزم أحكاماً مماثلة واجبة التطبيق 
في النزاعات المسلحة غير الدولية.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 106 و107 و136-138 و143/ مجموعة المبادئ المتعلقة 
 12 السجن،  أو  أشكال االحتجاز  يتعرضون ألي شكل من  الذين  بحماية جميع األشخاص 

و16[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.5.7 الرعايا األجانب
يجب إخطار السلطات الوطنية التابع لها أي من الرعايا األجانب المعتقلين/ المحتجزين 
إدارياً بعملية االعتقال/ االحتجاز، ما لم يعرب الشخص المعني عن رغبته في خالف ذلك.

المعتقلين/  باألشخاص  باالتصال  القنصلية  أو  الدبلوماسية  للسلطات  السماح  وينبغي 
المحتجزين إدارياً وزيارتهم.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، 36/ اتفاقية جنيف الرابعة، 136-141[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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4.2.5.7 الحق في الطعن في قانونية االعتقال
لكل شخص يعتقل/ يحتجز إدارياً الحق في الطعن، مع أقل قدر ممكن من التأخير، في 

قانونية اعتقاله.

والغرض من الطعن في قانونية االعتقال هو تمكين الجهة المختصة من تحديد ما إذا 
كان الشخص قد تم اعتقاله/ احتجازه إدارياً ألسباب وجيهة، وأن تأمر باإلفراج عنه إذا 

لم يكن األمر كذلك.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 43 و78/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
9/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
وثيقة   ،29 رقم  العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  المعنية  اللجنة   /32 السجن،  أو  االحتجاز 
األمم المتحدة/ CCPR/C/21/REV.1/Add.11[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 

المسلحة غير الدولية[

5.2.5.7 المراجعة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة
يجب إعادة النظر في قانونية االعتقال/ االحتجاز اإلداري من قبل هيئة مستقلة ومحايدة.

ويجب أن تكون لهذه الهيئة سلطة إصدار قرار نهائي وأن تأمر، متى تطلب القرار ذلك، 
باإلفراج عن الشخص المعتقل/ المحتجز.

النزاعات المسلحة الدولية، يجوز لمحكمة أو هيئة إدارية إجراء المراجعة. وفي  وفي 
النزاعات المسلحة غير الدولية، يتم تحديد الجهة المختصة بالرجوع إلى القانون الوطني 

أو القانون الدولي أو كليهما.

وإذا تم استبقاء شخص ما في االعتقال/ االحتجاز اإلداري بعد صدور أمر نهائي باإلفراج 
عنه، فإنه يمكن اعتبار هذا االحتجاز تعسفياً.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
اتفاقية  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  و78/   43 الرابعة،  جنيف  اتفاقية  الملحق/ 
جنيف الرابعة، 78/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.2.5.7 الحق في مراجعة دورية
للشخص المعتقل/ المحتجز إدارياً الحق في مراجعة دورية لقانونية استمرار احتجازه.

والغرض من المراجعة الدورية هو تحديد ما إذا كان الشخص المحتجز ما زال يشكل 
تهديداً خطيراً ألمن الدولة الحاجزة، وإصدار أمر باإلفراج عنه إذا لم يكن يمثل تهديداً.

وفي النزاعات المسلحة الدولية، يجب إجراء المراجعة كل ستة أشهر على األقل. وفي 
النزاعات المسلحة غير الدولية، يحدد القانون الوطني أو القانون الدولي أو كالهما دورية 

المراجعة.

 ،2007 لعام  المعاصرة  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني وتحديات  القانون  ]تقرير عن 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 43 و78/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص 
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 32[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[
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7.2.5.7 المساعدة القانونية
ُيسمح للمعتقل/ المحتجز إدارياً بالحصول على مساعدة قانونية.

وبينما ال ُينص على هذا المبدأ صراحة في أي من قانون النزاعات المسلحة أو قانون 
معاهدات حقوق اإلنسان، فقد ورد النص عليه في قانون غير ملزم )مجموعة المبادئ 
أو  االحتجاز  أشكال  من  يتعرضون ألي شكل  الذين  األشخاص  بحماية جميع  المتعلقة 
السجن(. ويمكن أن تكون هناك أيضاً أحكام متعلقة بالحق في االستعانة بمحاٍم في القانون 

الوطني للسلطة الحاجزة.

]تقرير عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة لعام 2007، 
الملحق/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و18[   17 السجن،  أو  االحتجاز  أشكال  من 

المسلحة غير الدولية[

8.2.5.7 حضور المحامي والمعتقل/ المحتجز إدارياً عند إجراءات المراجعة
ُيسمح للمعتقل/ المحتجز إدارياً وممثله القانوني بحضور اإلجراءات شخصياً.

ويشمل هذا األمر المراجعة المبدئية لالحتجاز والمراجعات الدورية الالحقة.

]تقرير عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة لعام 2007، 
الملحق[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

9.2.5.7 المراسالت والزيارات العائلية
ُيسمح ألي شخص معتقل/ محتجز إدارياً بمراسلة أفراد أسرته وزياتهم له.

]تقرير عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة لعام 2007، 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 106 و107 و116/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 5/ 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 19/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 

125 و126[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

ويمثل الحفاظ على االتصاالت العائلية أحد األهداف الرئيسية لقانون النزاعات المسلحة. 
وال يخضع إال الستثناءات قليلة للغاية )في حالة النزاعات المسلحة الدولية، انظر المادة 5 
من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 45)3( من البروتوكول اإلضافي األول(. وُيعد قانون 
معاهدات حقوق اإلنسان أقل تحديداً في هذا الشأن، غير أن الفقه والقانون غير الملزم قد 

نصا أيضاً على أنه يجب الحفاظ على االتصاالت العائلية، مع خضوعها لقيود معقولة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 5/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 
5[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

10.2.5.7 الرعاية الطبية
لكل شخص معتقل/ محتجز إدارياً الحق في الحصول على الرعاية والعناية الطبية التي 

تتطلبها حالته.
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وهذه القاعدة مهمة ألنه من الواضح أن الحالة الصحية للشخص ُتعد شرطاً أساسياً لقدرته 
على المطالبة بمعظم الحقوق اإلجرائية المذكورة أعاله.

]تقرير عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة لعام 2007، 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و81 و91 و92/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 5/ 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 24 و26/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 

األول، 118[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

11.2.5.7 الحق في تقديم التماسات بشأن المعاملة للسلطات الحاجزة
يسمح لكل شخص معتقل/ محتجز إدارياً بتقديم طلبات أو شكاوى إلى السلطات الحاجزة 

بشأن المعاملة التي يتلقاها وظروف االحتجاز.

]تقرير عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة لعام 2007، 
الملحق/ اتفاقية جنيف الرابعة، 101/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص 
المسلحة  ]النزاعات   ]33 السجن،  أو  يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز  الذين 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

12.2.5.7 حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في دخول أماكن االعتقال/ االحتجاز
الدولية  للجنة  تسمح  أن  الحاجزة  السلطة  على  يجب  الدولية،  المسلحة  النزاعات  في 
للصليب األحمر بالقيام بزيارات إلى جميع األماكن التي يوجد بها أشخاص معتقلون أو 

محتجزون في النزاعات المسلحة.

يستعملها  التي  المرافق  جميع  في  الدخول  حق  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  ويكون 
األشخاص المحميون، ويجب أن يكون لها كامل الحرية في اختيار األماكن التي ترغب 

في زيارتها.

ويجب أن يسمح للجنة بأن تتحدث مع جميع األشخاص المحميين بدون رقيب، باالستعانة 
بمترجم عند الضرورة.

وال يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.

وال تمنع هذه الزيارات إال ألسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، وال يكون ذلك 
إال بصفة استثنائية ومؤقتة.

تعرض  أن  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  يجوز  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات  في 
خدماتها على السلطة الحاجزة وأن تبرم اتفاقات معها بشأن القيام بزيارات لألشخاص 

المحرومين من حريتهم في النزاعات المسلحة.

]تقرير عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة لعام 2007، 
للصليب  الدولية  للحركة  األساسي  النظام  و143/   3 الرابعة،  جنيف  اتفاقية  الملحق/ 
األحمر والهالل األحمر، 5/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 

124[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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6.7 استبقاء أفراد الخدمات الطبية )جميع النزاعات المسلحة(
القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية هي أن أفراد الخدمات الطبية ليسوا أسرى حرب، 
ويجب إعادتهم إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن، ما لم تكن هناك حاجة إليهم لتقديم 
البحار. وال توجد قواعد مماثلة بشأن  المنكوبين في  أو  المرضى  أو  للجرحى  الرعاية 
استبقاء أفراد الخدمات الطبية في النزاعات المسلحة غير الدولية. ويحق لهؤالء األفراد 
من  أي  قبضة  في  آخر  أي شخص  مثل  مثلهم  نفسها  األساسية  الحماية  بأشكال  التمتع 

أطراف النزاع.

1.6.7 النزاعات المسلحة
1.1.6.7 المبدأ األساسي

يجب في جميع األحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المخصصين للمهام الطبية 
دون غيرها. وتنطبق هذه الحماية أيضاً على أفراد الخدمات الطبية المدنيين.

وظيفتهم  نطاق  عن  وتخرج  بالعدو  ضارة  أعماالً  ارتكبوا  إذا  الحماية  هذه  ويفقدون 
اإلنسانية.

]اتفاقية جنيف األولى، 24-26/ اتفاقية جنيف الثانية، 36/ اتفاقية جنيف الرابعة، 20/ 
البروتوكول اإلضافي األول، 15/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 9/ دراسة حول القانون 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]25 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي 

المسلحة غير الدولية[

2.1.6.7 االستمرار في أداء المهام الطبية ]النزاعات المسلحة الدولية[
وفقاً  الطبية،  مهامهم  مباشرة  يواصلون  استبقاؤهم  يتم  الذين  الطبية  الخدمات  أفراد 
ألخالقيات المهنة، لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي 
ينتمي إليها األفراد المذكورون، طالما أن القوة اآلسرة نفسها ال تكفل الرعاية الالزمة 

للجرحى والمرضى في قبضتها.

أو  العمل  فصائل  في  الموجودين  الحرب  ألسرى  دورية  زيارات  بعمل  لهم  ويصرح 
المستشفيات القائمة خارج المعسكر.

وهم ال يرغمون على تأدية أي عمل خالف ما يتعلق بمهامهم الطبية.

 ]33 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /37 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /28 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
]النزاعات المسلحة الدولية[

 
3.1.6.7 االستمرار في أداء المهام الطبية ]النزاعات المسلحة غير الدولية[

ُيمنح  الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  يحكمها  التي  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  في 
أفراد الخدمات الطبية المخصصون للمهام الطبية دون غيرها كافة المساعدات الممكنة 

لالستمرار في أداء واجباتهم الطبية.

]البروتوكول اإلضافي الثاني، 9[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[
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4.1.6.7 عدم المعاقبة على أداء الواجبات الطبية
الطبية أو إرغامهم  لقيامهم بواجباتهم  الطبية  الخدمات  أفراد  العقاب على  إنزال  يحظر 
على القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية. وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على أفراد 

الخدمات الطبية المدنيين.

حول  دراسة   /10 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /16 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]26 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.1.6.7 إجالء أفراد الخدمات الطبية وإعادتهم إلى الوطن
لالطالع على القواعد بشأن إجالء أفراد الخدمات الطبية، انظر القسم الفرعي 3.3.10.

2.6.7 قواعد محددة في النزاعات المسلحة الدولية
1.2.6.7 الوضع القانوني

دون  الطبية  للمهام  والمخصصون  للعدو  التابعون  العسكريون  الطبية  الخدمات  أفراد 
غيرها الذين يقعون في قبضة الخصم ال يعتبرون أسرى حرب.

ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بجميع األحكام الواردة في اتفاقية جنيف بشأن معاملة 
أسرى الحرب لعام 1949.

]اتفاقية جنيف األولى، 28/ اتفاقية جنيف الثالثة، 33[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.2.6.7 أفراد الخدمات الطبية المساعدون
في  يقعون  الذين  للعدو  التابعون  المساعدون  العسكريون  الطبية  الخدمات  أفراد  يعتبر 
قبضة الخصم أسرى حرب، ويمكن استبقاؤهم، ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية 

ما دامت هناك حاجة لذلك.

]اتفاقية جنيف األولى، 25 و29[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.2.6.7 السفن المستشفيات
ال يجوز أسر أفراد الخدمات الطبية على السفن المستشفيات وأفراد أطقمها خالل الوقت 

الذي يقومون فيه بالخدمة على متن هذه السفن.

وتنطبق هذه القاعدة سواًء كان هناك جرحى أو مرضى أو غرقى على متنها أم ال.

]اتفاقية جنيف الثانية، 36[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.2.6.7 استبقاء أفراد الخدمات الطبية التابعين للعدو
أفراد الخدمات الطبية التابعون للعدو الذين يقعون في قبضة الخصم ليسوا أسرى حرب 

ويجب إعادتهم إلى وطنهم.
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الحرب  الصحية ألسرى  الحالة  تقتضيه  ما  بقدر  إال  األفراد  هؤالء  استبقاء  يجوز  وال 
وعددهم. وانتظاراً إلعادتهم إلى الوطن، فإنهم ينتفعون، على أقل تقدير، بجميع األحكام 

الواردة بشأن معاملة أسرى الحرب.

أفراد  عن  أمكن،  متى  لإلفراج،  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  النزاع  أطراف  على  ويجب 
الخدمات الطبية الذين تم استبقاؤهم.

ويتم اختيار أفراد الخدمات الطبية التابعين للعدو من أجل إعادتهم للوطن بصرف النظر 
عن أي اعتبار للعنصر أو الدين أو الرأي السياسي، ويفضل أن يتم ذلك وفقاً للترتيب 

الزمني لوقوعهم في قبضة العدو ولحالتهم الصحية.

]اتفاقية جنيف األولى، 24 و26 و28 و30-32 و36 و37[

7.7 استبقاء أفراد الخدمات الدينية
القاعدة األساسية في جميع النزاعات المسلحة هي أنه يجب في جميع األحوال احترام 
وحماية أفراد الخدمات الدينية المخصصين للمهام الدينية دون غيرها، مدنيين كانوا أم 

عسكريين.

نطاق  عن  وتخرج  بالعدو  ضارة  أعماالً  ارتكبوا  إذا  إال  الحماية  هذه  يفقدون  ال  وهم 
وظيفتهم اإلنسانية.

األول،  اإلضافي  البروتوكول   /36 الثانية،  اتفاقية جنيف   /24 األولى،  ]اتفاقية جنيف 
العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  9/ دراسة حول  الثاني،  البروتوكول اإلضافي   /15

المجلد األول، 27[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

1.0.7.7 السفن المستشفيات
ال يجوز أسر أفراد الخدمات الدينية على السفن المستشفيات خالل الوقت الذي يقومون 

فيه بالخدمة على متن هذه السفن.

وتنطبق هذه القاعدة سواًء كان هناك جرحى أو مرضى أو غرقى على متنها أم ال.

]اتفاقية جنيف الثانية، 36[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.0.7.7 إجالء أفراد الخدمات الدينية وإعادتهم إلى الوطن أو استبقاؤهم
لالطالع على القواعد بشأن إجالء أفراد الخدمات الدينية، انظر القسم الفرعي 4.3.10.

3.0.7.7 الوضع القانوني
أسرى  ليسوا  الخصم  قبضة  في  يقعون  الذين  للعدو  التابعون  الدينية  الخدمات  أفراد 
حرب ويجب إعادتهم إلى وطنهم. وال يجوز استبقاء هؤالء األفراد إال بقدر ما تقتضيه 
فإنهم  الوطن،  إلى  إلعادتهم  وانتظاراً  وعددهم.  الحرب  ألسرى  الروحية  االحتياجات 

ينتفعون، على أقل تقدير، بجميع األحكام الواردة بشأن معاملة أسرى الحرب.
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ويجب اإلفراج عن أفراد الخدمات الدينية الذين يقعون في قبضة الخصم حتى يستمروا 
في أداء واجباتهم، ما دامت القوة اآلسرة ال تضمن من جانبها تقديم المساعدة الروحية 

المطلوبة. 

]اتفاقية جنيف األولى، 28/ اتفاقية جنيف الثانية، 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

تنطبق األحكام بشأن إعادة أفراد الخدمات الطبية التابعين للعدو الذين يقعون في قبضة 
الخصم إلى وطنهم أو استبقائهم أيضاً على أفراد الخدمات الدينية التابعين للعدو.

]اتفاقية جنيف األولى، 28 و30 و31/ اتفاقية جنيف الثانية، 37/ اتفاقية جنيف الثالثة، 
33/ البروتوكول اإلضافي األول، 15[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

في النزاعات المسلحة غير الدولية، ال توجد قاعدة مماثلة بشأن استبقاء أفراد الخدمات 
الدينية. ويحق لهؤالء األفراد التمتع بأشكال الحماية األساسية نفسها مثلهم مثل أي شخص 

آخر في قبضة أي من أطراف النزاع.
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مسؤولية القيادة
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8 مسؤولية القيادة
يناقش هذا الفصل مسؤولية القائد عن التأكد من احترام من يعملون تحت قيادته لقانون 

النزاعات المسلحة.

1.8 المسؤولية العامة للقيادة: يقدم هذا القسم عرضاً لمسؤولية كل قائد عن التأكد من 
احترام مرؤوسيه لقانون النزاعات المسلحة.

2.8 قائمة مرجعية: مسؤولية القيادة: يحدد هذا القسم العناصر الرئيسية الواردة في 
قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان التي ينبغي على القادة أخذها في االعتبار 

- حسب االقتضاء - أثناء التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها وأيضاً بعدها.

3.8 مسؤولية القيادة عن إدماج القانون: يشرح هذا القسم ضرورة التأكد من أن القانون 
الدولي ذي الصلة يشكل جزءاً ال يتجزأ من التخطيط العسكري والعمليات العسكرية.

العسكريين  القادة  بين  التعاون  القسم  هذا  يناقش  المدنية:  السلطات  مع  4.8 التعاون 
والسلطات المدنية من أجل التعامل مع األمور التي تؤثر على المدنيين والسكان المدنيين 

واألعيان المدنية.

قانون  يطالب  مجالين  القسم  هذا  يناقش  العسكرية:  والضرورة  التكتيكي  5.8 الوضع 
النزاعات المسلحة فيهما القادة صراحة باتخاذ قرارات مهمة من الناحية القانونية تستند 
الضرورة  وتقييم  التكتيكي،  الوضع  تقييم  أي  األرض،  على  الوضع  على  حكمهم  إلى 

العسكرية.

6.8 اتخاذ القرارات وإصدار األوامر: يصف هذا القسم عملية اتخاذ القرار العسكري 
بما في ذلك عامل الوقت، وتقدير القائد وقراره، واألوامر الصادرة لمرؤوسيه، والتعاون 

مع السلطات المدنية.

7.8 مراقبة التنفيذ: يحدد هذا القسم الخطوط العريضة للتدابير التي يجب على القائد 
اتخاذها للتأكد من التنفيذ السليم ألوامره، والتعديالت التي يجب عليه إدخالها في تنفيذها.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.8 المسؤولية العامة للقيادة
يتعلق هذا القسم بمسؤولية القادة على جميع المستويات عن التأكد من احترام مرؤوسيهم 

لقانون النزاعات المسلحة.

ويوجد مفهوم مسؤولية القيادة في كل من النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة 
الدولية محددة بشكل صريح في  المسلحة  النزاعات  في  المسؤولية  الدولية. وتلك  غير 
البروتوكول  في  كذلك  المسؤول  القائد  مفهوم  ويظهر  األول.  اإلضافي  البروتوكول 
البروتوكول  لتطبيق  الالزمة  المعايير  أحد  يتمثل  المثال،  سبيل  على  الثاني.  اإلضافي 
اإلضافي الثاني في أنه يجب أن تكون الجماعة المسلحة المنظمة تحت قيادة مسؤولة. 
وعالوة على ذلك، أقرت المحاكم الجنائية الدولية بمسؤولية القادة في النزاعات المسلحة 

غير الدولية. وُيعد هذا األمر اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي.

لذلك، ينطبق واجب القادة بشأن التأكد من احترام مرؤوسيهم لقانون النزاعات المسلحة 
في جميع النزاعات المسلحة، ومن ثم، ينطبق هذا القسم على النزاعات المسلحة الدولية 

والنزاعات المسلحة غير الدولية على حد سواء.

ويكون مفهوم مسؤولية القادة في العمليات التي تجري في حاالت أخرى بخالف النزاعات 
المسلحة ضمنياً أيضاً، وصريحاً في بعض الحاالت في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

]البروتوكول اإلضافي األول، 86/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 1/ نظام روما األساسي 
المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /28 الدولية،  الجنائية  للمحكمة 
األول، 153/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2/ المبادئ األساسية 
 6 القوانين،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  النارية من جانب  القوة واألسلحة  بشأن استخدام 
و7 و11 و19-21[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية/ حاالت 

بخالف النزاعات المسلحة[

1.0.1.8 التعريف
يعني مصطلح »القائد« العسكريين من الرتب األعلى، سواًء معينين رسمياً أو يقومون 
بأعمال القادة، الذين يكونون مسؤولين عن سلوك مرؤوسيهم. ويشمل المصطلح  فعلياً 
إلى ضباط  المستوى االستراتيجي نزوالً  القادة على  بأكملها، من كبار  القادة  مجموعة 

الصف الذين يوجد تحت قيادتهم عدد قليل من المرؤوسين.

األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  و87/   86 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
البروتوكول اإلضافي األول، 87[

2.0.1.8 قاعدة
يعتمد احترام قانون النزاعات المسلحة على النظام واالنضباط، وكذلك على التدريب.

كما هو الحال مع النظام واالنضباط، يجب احترام قانون النزاعات المسلحة وإنفاذه في 
جميع الظروف.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 1/ البروتوكول اإلضافي األول، 87[
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3.0.1.8 المهمة
عندما يتم تكليف القائد بمهمة، فإنه يجب عليه أن يتأكد من تنفيذ هذه المهمة بطريقة تتسق 

مع قانون النزاعات المسلحة.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الديباجة، 1/ البروتوكول اإلضافي األول، 1 و80 و87[

4.0.1.8 الرقابة
يجب على القائد أن يتأكد من احترام مرؤوسيه لقانون النزاعات المسلحة.

وال يوجد أي فرد من أفراد القوات المسلحة يمارس القيادة غير ملزم بالتأكد من التطبيق 
السليم لقانون النزاعات المسلحة.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 87[

5.0.1.8 منع وقوع انتهاكات
يجب على القائد أن يتأكد مما يلي:

• أن مرؤوسيه على بينة من التزاماتهم كما ينص عليها قانون النزاعات المسلحة؛	
• اتخاذ تدابير عامة لمنع وقوع انتهاكات لقانون النزاعات المسلحة؛ و	
• أن 	 وشك  على  لسلطته  الخاضعة  أو  قيادته  تحت  القوات  أن  من  بينة  على  كان  إذا 

تقترف انتهاكاً لقانون النزاعات المسلحة، أن يطبق اإلجراءات الالزمة لمنع مثل هذا 
االنتهاك.

وليس من الضروري أن يفهم المرؤوسون جميع جوانب قانون النزاعات المسلحة، وإنما 
يجب أن تكون معرفتهم متناسبة كحد أدنى مع مسؤولياتهم ومهامهم.

وعالوة على التدريب على القانون، تتضمن التدابير العامة لمنع االنتهاكات إدماج القانون 
في العقيدة الميدانية والتعليم، والتدريب الميداني، وإصدار األوامر التي تضمن االمتثال 

للقانون. لالطالع على شرح تفصيلي لهذا الموضوع، انظر الفصل األول.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87[

6.0.1.8 توجيه المرؤوسين
يجب إعطاء المرؤوسين توجيه محدد للمهام )مثل التدريب، وإجراءات التشغيل القياسية، 

وقواعد االشتباك( وذلك:
• للتأكد من أن تكون اإلجراءات والسلوكيات موحدة ومتوافقة مع القانون؛ و	
• التدابير 	 يكلفون بمهام مستقلة( التخاذ  الذين  أولئك  قادة مساعدين )وال سيما  إلعداد 

القانونية التي يتطلبها الموقف.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87[
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7.0.1.8 انتهاكات القانون
يجب أن يتأكد القائد في حالة خرق مرؤوسيه قانون النزاعات المسلحة من أنه سوف:

• يتخذ الخطوات الالزمة لقمع االنتهاك؛	
• يرفع األمر عبر تسلسل القيادة؛ و	
• في 	 يشرع  الجريمة،  خطورة  اقتضت  إذا  أو،  المناسبة،  التأديبية  العقوبة  يفرض 

اإلجراءات الجزائية من خالل القنوات المناسبة.

وترد المناقشة التفصيلية لالنضباط والقضاء العسكري في الفصل التاسع.

]البروتوكول اإلضافي األول، 43 و87[

8.0.1.8 مسؤولية القيادة: عدم منع االنتهاكات
يكون القائد مسؤوالً جنائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوه إذا:

• كان يعلم أو كان عليه أن يعلم أن مرؤوسيه كانوا على وشك أن يرتكبوا أو كانوا 	
يقومون بارتكاب جرائم حرب؛ و

• لم يتخذ كل التدابير الالزمة والمعقولة التي تخولها له سلطته لمنع ارتكابها، أو لعرض 	
المسألة على الجهات المختصة للتحقيق أو المالحقة القضائية.

وُيعرف هذا باسم قاعدة »مسؤولية القيادة«، التي تنطبق على انتهاكات قانون النزاعات 
المسلحة التي يرتكبها المرؤوسون الذين يعملون تحت إمرته وإشرافه.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 153/ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسالفيا السابقة، 7/ 
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، 6/ النظام األساسي للمحكمة 

الخاصة لسيراليون، 6[

لمزيد من التفاصيل حول المسؤولية الجنائية للقادة، انظر القسم 5.9.

2.8 قائمة مرجعية: مسؤولية القيادة
الدولي  المسلحة والقانون  النزاعات  لقانون  الكامل  النطاق  لتشمل  القيادة  تمتد مسؤولية 
لحقوق اإلنسان، وتنطبق في وقت السلم والنزاعات المسلحة على حد سواء. وفقاً لذلك، 
فإن القائمة المرجعية التالية، في تلخيصها لواجبات القائد والتزاماته، تعتمد على الكثير 

مما ورد في هذا الدليل، بما في ذلك األحكام العامة لهذا الفصل.

المسلحة  النزاعات  قانون  في  الواردة  الرئيسية  العناصر  المرجعية  القائمة  هذه  وتحدد 
وقانون حقوق اإلنسان التي ينبغي على القادة أخذها في االعتبار - حسب االقتضاء - 
أثناء التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها وأيضاً بعدها. وهي مقسمة إلى ثالثة أجزاء 
هي: جميع العمليات، والعمليات في النزاعات المسلحة، والعمليات في حاالت بخالف 

النزاعات المسلحة.
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جميع العمليات
النزاع    أثناء  أو  السلم  وقت  في  سواًء  يتأكد،  أن  القائد  على  يجب  االنتهاكات.  منع 

المسلح، مما يلي:
• أن مرؤوسيه على بينة من التزاماتهم كما ينص عليها قانون النزاعات المسلحة 	

)انظر الفصول الرابع إلى السابع والفصل العاشر( والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
)انظر الفصل الرابع عشر على وجه الخصوص(؛ و

• اتخاذ التدابير الالزمة لمنع حدوث انتهاكات للقانون، بما في ذلك دمج األحكام ذات 	
الصلة في الممارسة الميدانية )انظر الفصل األول(.

اتخاذ القرارات وإصدار األوامر )انظر القسم 6.8(. يجب أن تأخذ عملية التخطيط   
الميداني واألوامر المكتوبة والشفهية على حد سواء، بما في ذلك األوامر المستديمة 
وإجراءات التشغيل القياسية وقواعد االشتباك، في الحسبان قانون النزاعات المسلحة 

وقانون حقوق اإلنسان الواجبي التطبيق.

يلتزم    التنفيذ،  قيد  الميدانية  األوامر  بمجرد كون   .)7.8 القسم  )انظر  التنفيذ  مراقبة 
القائد بمراقبة تنفيذها، ووفقاً لما يطرأ على الموقف من تغيرات على أرض الواقع، 

يتأكد من استمرار احترام القانون.

االنضباط والقضاء العسكري )انظر الفصل التاسع(. يجب أن يتأكد القائد من أنه، في   
كل حالة خرق للقانون، سوف:

• يتخذ الخطوات الالزمة لقمع االنتهاك؛	
• يرفع األمر عبر تسلسل القيادة؛ و	
• في 	 يشرع  الجريمة،  اقتضت خطورة  إذا  أو،  المناسبة،  التأديبية  العقوبة  يفرض 

اإلجراءات الجزائية من خالل القنوات المناسبة.

العمليات في النزاعات المسلحة
القائد من    يتأكد  الهجوم. يجب أن  أثناء  التمييز والتناسب واالحتياطات  االستهداف: 

األشخاص  من  كل  استهداف  يحكم  الذي  القانوني  باإلطار  يلتزمون  مرؤوسيه  أن 
واألعيان )انظر الفصل الخامس(، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات 

أثناء الهجوم.

االحتياطات في سير العمليات:  
• باإلضافة إلى االحتياطات التي تتخذ في االستهداف، يجب على القائد إيالء عناية 	

والسكان  المدنيين  تعريض  لتجنب  عسكرية  عملية  كل  سير  إدارة  في  متواصلة 
المدنيين واألعيان المدنية للخطر؛ و

• يجب على القائد اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لحماية أي مدنيين أو أعيان مدنية 	
تحت إمرته ضد آثار الهجمات )انظر القسمين 3.4 و4.4(.
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التقييد. يجب على القائد أن يتأكد من أن كالً من وسائل وأساليب القتال التي سيتم   
اختيارها مسموح بها بموجب قانون النزاعات المسلحة:

• وردت مناقشة اختيار األسلحة واستخدامها في األقسام من 1.6 إلى 8؛ و	
• وردت مناقشة اختيار أساليب الهجوم واستخدامها في القسم 9.6.	

يقعون في قبضته    الذين  المحتجزين  القائد مسؤول عن معاملة  المحتجزين.  معاملة 
أثناء النزاع المسلح، وذلك على النحو المبين في الفصل السابع.

األمور اللوجستية. يجب أن يتأكد القائد من أن أي أمور لوجستية وتحركات يصدر   
أوامر بها في سياق النزاع المسلح تتم وفقاً للقانون، وذلك على نحو ما تمت مناقشته 

في الفصل العاشر.

االلتزامات العامة المتعلقة بالقتال. القائد مسؤول عن سلسلة من االلتزامات المتعلقة   
بالقتال )حسب االقتضاء( الواردة في الفصل الرابع، بما في ذلك:

• البحث عن ضحايا القتال وجمعهم )انظر القسم 1.4(؛	
• تمرير اإلغاثة اإلنسانية )انظر القسم 2.4(؛	
• االحتياطات ضد آثار الهجمات )انظر القسم 3.4(؛	
• االتصاالت غير العدائية مع أطراف أخرى في النزاع المسلح )انظر القسم 4.4(؛	
• احترام الدفاع المدني وحمايته )انظر القسم 5.4(؛	
• استخدام العالمات واإلشارات المميزة )انظر القسم 6.4(؛ 	
• احترام العمل الطبي )انظر القسم 7.4(.	

التعاون مع السلطات المدنية. للحد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون واألعيان   
السعي  القادة  على  يجب  العسكري،  الوجود  أو  العسكرية  العمليات  جراء  المدنية 
للتعاون الوثيق مع السلطات المدنية، عندما يتوافق هذا األمر مع الوضع التكتيكي 

)انظر القسم 4.8(.

المذكورة    االلتزامات  إلى  باإلضافة  السياق.  مقتضيات  حسب  القانونية  االلتزامات 
سابقاً، يكون القائد مسؤوالً عن االمتثال للقانون الذي ينطبق على الوضع الذي يجد 

نفسه فيه، والذي قد يشمل:
• قانون االحتالل )انظر الفصل الثاني عشر(؛	
• قانون الحياد )انظر الفصل الثالث عشر(؛ 	
• التزامات القتال في عمليات دعم السالم )انظر الفصل الخامس عشر(.	

الوضع التكتيكي. في الحاالت التي ال يسمح فيها القانون إال بإجراء معين في حالة   
وضع تكتيكي معين، يجب على القائد تقييم ما إذا كان اإلجراء الذي يقترحه يفي بهذا 

الشرط أم ال )انظر القسم 5.8(.

الضرورة العسكرية. في الحاالت التي ال يسمح فيها القانون إال بإجراء معين في حالة   
مستوى معين من الضرورة العسكرية، يجب على القائد تقييم ما إذا كان اإلجراء الذي 

يقترحه يفي بالحد األدنى المطلوب أم ال )انظر القسم 5.8(.
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العمليات في الحاالت بخالف النزاعات المسلحة
التزامات غير قتالية. في الحاالت بخالف النزاعات المسلحة، يجب أن يلتزم القائد   

باإلطار القانوني الذي يحكم )حسب االقتضاء( كالً من:
• عمليات إنفاذ القانون )انظر الفصل الرابع عشر(؛	
• االلتزامات غير القتالية في عمليات دعم السالم )انظر الفصل الخامس عشر(.	

3.8 مسؤولية القيادة عن إدماج القانون
المسلحة  النزاعات  قانون  باحترام  االلتزام  أن  من  التأكد  ضرورة  القسم  هذا  يناقش 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان يشكل جزءاً ال يتجزأ من التخطيط العسكري والعمليات 

العسكرية.

1.0.3.8 عناصر إدماج القانون
يتشكل سلوك القوات المسلحة أثناء العمليات عن طريق أربعة عناصر رئيسية هي:

• العقيدة؛	
• التعليم؛	
• التدريب الميداني والمعدات؛ و	
• العقوبات )بما في ذلك االنضباط والقضاء العسكري(.	

من أجل أن يجري سير العمليات وفقاً للقانون، يجب أن يصبح القانون جزءاً ال يتجزأ 
للصليب األحمر  الدولية  اللجنة  العناصر األربعة جميعها. وهذا هو ما تسميه  من هذه 

عملية »اإلدماج«.

2.0.3.8 منع انتهاك القانون
يتحمل القادة العسكريون مسؤولية إدماج القانون كجزء من واجبهم نحو »منع االنتهاكات 
]لقانون النزاعات المسلحة[، وإذا لزم األمر، قمع هذه االنتهاكات وإبالغها إلى السلطات 
المختصة«. وعلی الرغم من أن المسؤولية النهائية عن منع هذه االنتهاكات تقع على 
أساسية  واجبات  أيضاً  )وعليها  واالستراتيجية  والعسكرية  السياسية  المستويات  عاتق 
معينة في هذا الصدد - انظر القسم الفرعي 7.1.1.11(، يجب على القادة العسكريين 
على المستويين الميداني والتكتيكي، في الممارسة العملية، الوفاء بهذه االلتزامات على 

أرض الواقع، ومن ثم، يجب أن يكونوا على علم تام بها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87[

لالطالع على وصف كامل لعملية إدماج القانون بالغة األهمية، والتي تترجم األعراف 
القانونية إلى ممارسة على أرض الواقع، انظر الفصل األول.

4.8 التعاون مع السلطات المدنية
يناقش هذا القسم التعاون بين القادة العسكريين والسلطات المدنية من أجل التعامل مع 

األمور التي تؤثر على المدنيين والسكان المدنيين واألعيان المدنية.
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وبما أن هذا القسم يتناول حماية المدنيين واألعيان المدنية، التي ُتعد أمراً أساسياً لقانون 
النزاعات المسلحة في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية على 

حد سواء، فإنه ينطبق على هذين النوعين من النزاعات.

1.0.4.8 قاعدة
للحد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون واألعيان المدنية جراء العمليات العسكرية 
أو الوجود العسكري، يجب على القادة السعي للتعاون الوثيق مع السلطات المدنية عندما 

يتوافق هذا األمر مع الوضع التكتيكي.

ويجب أن يتم التعاون مع السلطات المدنية على النحو المطلوب في إطار عقيدة التعاون 
المدني - العسكري، ووضع مبادئ موحدة للتعاون بين القادة والسلطات المدنية، وأيضاً 
تعاونهم على نطاق أوسع مع المجتمع المدني )مثل المنظمات الحكومية الدولية ]منظمات 
األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية[، واللجنة الدولية للصليب األحمر، والمنظمات غير 
الحكومية، ووسائل اإلعالم، والشركات الخاصة العاملة في القطاعات االقتصادية الحيوية(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 24-22[

2.0.4.8 الغرض
اتخاذ  السلطات على  المدنية في مساعدة هذه  السلطات  التعاون مع  يتمثل الغرض من 
مدنيين  أشخاص  من  سيطرتها  تحت  ما  لحماية  الالزمة  واالحتياطات  التدابير  جميع 

وأعيان مدنية من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.

بالتعاون  أو  المدنية  السلطات  قبل  احترازية من  تدابير  اتخاذ  يمكن  المثال،  على سبيل 
معها، مثل اإلعداد لنقل المدنيين من المناطق المجاورة لألهداف العسكرية أو إجالئهم 
منها، أو تجهيز المالجئ وإشارات التحذير، أو وسم األعيان المشمولة بحماية خاصة 

بعالمات مميزة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 24-22[

لمزيد من المعلومات عن نقل السكان المدنيين من المناطق المجاورة لألهداف العسكرية 
أو إجالئهم منها، انظر القسم 3.4. ولالطالع على مناقشة وسم األعيان المشمولة بحماية 

خاصة بعالمات مميزة، انظر القسم 6.4.

3.0.4.8 التعاون بين الخدمات الطبية العسكرية والمدنية
العسكرية  السلطات  يجب على  عاملة،  مدنية وعسكرية  هناك خدمات طبية  تكون  حيثما 
والمدنية تحديد مسؤوليات كل من هذه الخدمات، باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية لتعاونها معاً.

فيما  والعسكرية  المدنية  الطبية  الخدمات  بين  التعاون  تنظيم  ينبغي  المثال،  سبيل  على 
يتعلق بما يلي:

• استخدام العالمات واإلشارات المميزة؛	
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• استخدام أفراد الخدمات الطبية أسلحة شخصية خفيفة للدفاع؛	
• الواجبات العسكرية في حالة النزاع المسلح )مثل توفير العناية بأسرى الحرب(؛ و	
• الخدمات اللوجستية الطبية المشتركة.	

وعالوة على ذلك، ينبغي إنشاء هيكل رسمي للقيادة في:
• الوحدات الطبية التي يشترك في العمل فيها كل من األفراد العسكريين والمدنيين؛	
• الوحدات الطبية العسكرية المعززة بأفراد مدنيين أو وسائل مدنية؛ و	
• الوحدات الطبية المدنية المعززة بأفراد عسكريين أو وسائل عسكرية.	

]اتفاقية جنيف الرابعة، 18-23/ البروتوكول اإلضافي األول، 12 و13 و18 و87/ 
البروتوكول اإلضافي الثاني، 12[

لمزيد من المعلومات عن استخدام العالمات واإلشارات المميزة، انظر القسم 6.4.

للحصول على تفاصيل بشأن استخدام أفراد الخدمات الطبية المدنية األسلحة، انظر القسم 
الفرعي 8.1.2.10.

لمزيد من التفاصيل بشأن القواعد المحددة لمناطق اإلمداد والنقل والتفريغ، انظر القسم 
.1.10

4.0.4.8 الدفاع المدني
المسلحة وأجهزة  القوات  بين  التعاون  يكون  قد  المدني،  للدفاع  الوطنية  للترتيبات  وفقاً 

الدفاع المدني ضرورياً.

وتتضمن المسائل الرئيسية ما يلي:
• تعليمات عامة حول التعاون )القدرة على اتخاذ القرار بشأن التعاون بشكل عام أو في 	

حالة معينة، والتبعية(؛
• تخصيص وحدات عسكرية لمهام الدفاع المدني؛	
• تعليمات الستخدام العالمات واإلشارات المميزة؛ و	
• تعليمات حول االستخدام المسموح به لألسلحة.	

]البروتوكول اإلضافي األول، 62 و63 و65 و67[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.0.4.8 الممتلكات الثقافية
ُيعد التعاون بين السلطات العسكرية والمدنية المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية أمراً 
بالغ األهمية للتأكد من أن الممتلكات الثقافية محمية وأنها ال تفقد حصانتها من الهجوم 

أثناء النزاع المسلح.

وفي وقت السلم، يجب على الدول أن تنشيء هيئة متخصصة أو تخصص أفراداً داخل 
السلطات  هذه  مع  للتعاون  العسكري(   - المدني  التعاون  )مثل ضباط  المسلحة  القوات 

المدنية.

على سبيل المثال، قد تقتضي الضرورة تعاون السلطات المدنية والعسكرية من أجل:
• وضع الشارة المميزة على الممتلكات الثقافية؛	



8

267 مسؤولية القيادة

• نقل الممتلكات الثقافية إلى مكان آمن أثناء النزاع المسلح؛ أو	
• إبعاد الممتلكات الثقافية عن جوار األهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في 	

موقعها.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 3 و4 و6 و7 و9 و10/ اتفاقية الهاي لحماية 
الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 14-8[

القسم  انظر  الثقافية،  بالممتلكات  الخاصة  الدفاعية  للتدابير  لالطالع على مناقشة كاملة 
الفرعي 3.3.4.

في  الثقافية  الممتلكات  أجل  من  الوطنية  السلطات  مع  التعاون  مناقشة  على  لالطالع 
األراضي المحتلة، انظر القسم الفرعي 9.0.4.12.

6.0.4.8 األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
والمنشآت  الهندسية  األشغال  عن  المسؤولة  المدنية  السلطات  مع  التعاون  يكون  ربما 
الطاقة  لتوليد  النووية  والمحطات  والجسور  السدود  )مثل  خطرة  قوى  على  المحتوية 

الكهربية( ضرورياً للحد من تعرض المدنيين للخطر في حالة نشوب نزاع مسلح.

على سبيل المثال، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير تحضيرية من جانب السلطات 
المدنية أو بالتعاون معها، مثل التحضير لنقل المدنيين، وإنشاء أنظمة إنذار، وتخفيض 
منسوب المياه المحتجزة خلف السدود والجسور، وتخفيض قدرة المحطات النووية لتوليد 

الطاقة الكهربية.

وقد يكون من الضروري اتخاذ تدابير مماثلة للمنشآت األخرى المحتوية على قوى خطرة 
مثل مصانع الكيماويات أو مصافي النفط.

حول  دراسة   /15 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /56 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 42[

7.0.4.8 التعاون مع السلطات المدنية المسؤولة عن إنفاذ القانون
يجب تنظيم التعاون بين الشرطة العسكرية )أو العسكريين المكلفين بمهام إنفاذ القانون( 

والسلطات المدنية المسؤولة عن إنفاذ القانون.

ويجب على السلطات العسكرية والمدنية المعنية تحديد تفاصيل التنسيق والتبعية.

لالطالع على مناقشة مشاركة القوات المسلحة في عمليات إنفاذ القانون، يمكن الرجوع 
إلى الفصل الرابع عشر.

5.8 الوضع التكتيكي والضرورة العسكرية
باتخاذ  القادة صراحة  فيهما  المسلحة  النزاعات  قانون  القسم مجالين يطالب  يناقش هذا 
قرارات مهمة من الناحية القانونية تستند إلى حكمهم على الوضع على األرض، أي تقييم 

الوضع التكتيكي، وتقييم الضرورة العسكرية.
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1.5.8 الوضع التكتيكي
تتضمن بعض أحكام قانون النزاعات المسلحة واجب القيام أو االمتناع عن القيام بعمل 
يرتبط بالوضع التكتيكي على األرض. وفي مثل هذه الحاالت، يصبح الوضع التكتيكي 
عامالً يأخذه القائد في االعتبار عند تقرير ما إذا كان سيطبق قاعدة معينة وإلى أي مدى 
الدولية  المسلحة  النزاعات  القواعد موجودة في كل من  التطبيق. وألن هذه  سيكون هذا 

والنزاعات المسلحة غير الدولية، فإن المفاهيم التالية تنطبق في جميع النزاعات المسلحة.

1.1.5.8 قاعدة
ذلك  في  بما  معين،  وقت  في  األرض  على  الظروف  جميع  التكتيكي  الوضع  يشمل 

االعتبارات اإلنسانية والعسكرية.

2.1.5.8 االعتبارات اإلنسانية
تتعلق االعتبارات اإلنسانية بالمخاطر التي قد يمثلها عمل عسكري ما، أو يمثلها عمل 
عسكري ما بالفعل على األشخاص المدنيين واألعيان المدنية )مثل وجود المقاتلين أو 
الوسائل العسكرية داخل منطقة مأهولة بالسكان أو بالقرب منها مع توافر أماكن إيواء 

لهم أو بدونها(، وكذلك بالنسبة للقوات المقاتلة العاجزة عن القتال.

3.1.5.8 االعتبارات العسكرية
ُتستمد االعتبارات العسكرية من المهمة المحددة، وتتعلق بالعمل الذي يقوم به الشخص 
نفسه وما يقوم به العدو والوضع الذي يكونان فيه )مثل الهجوم أو الدفاع، ووسائل القتال، 

والتكتيكات المستخدمة(.

4.1.5.8 التصرف حسب الوضع التكتيكي: قاعدة وأمثلة
أو  ألعمال  اإللزامي  األداء  أن  على  المسلحة  النزاعات  قانون  في  معينة  قواعد  تنص 
أنشطة معينة يتوقف على الوضع التكتيكي الحالي. وال يتطلب بعض هذه القواعد اتخاذ 
إجراءات إال عندما يسمح الوضع التكتيكي بذلك أو في أقرب وقت يسمح فيه الوضع 
التكتيكي بذلك. ويتطلب بعضها اآلخر إجراءات معينة، إال إذا كان من المستحيل اتخاذ 

هذه اإلجراءات بسبب الوضع التكتيكي.

وفيما يلي بعض األمثلة على القواعد التي تتوقف على الوضع التكتيكي:
• توجيه إنذارات مسبقة وبوسائل مجدية قبل مهاجمة أي هدف عسكري )وهذه القاعدة 	

واجبة التطبيق ما لم يسمح الوضع التكتيكي بذلك( )انظر القسم الفرعي 2.3.2.5(؛
• البحث عن الضحايا في منطقة القتال وجمعهم )ويجب القيام بهذا األمر حالما يسمح 	

الوضع التكتيكي بذلك( )انظر القسم 1.4(؛ و
• المدنية، والطبية، والعسكرية( عبر 	 )أي  النقل  المختلفة من وسائل  الفئات  تحركات 

طرق منفصلة )ما لم يسمح الوضع التكتيكي بذلك(. )انظر القسم الفرعي 1.2.1.10(.

2.5.8 الضرورة العسكرية
يناقش هذا القسم الفرعي مفهوم الضرورة العسكرية، وأيضاً األحكام الواردة في قانون 
النزاعات المسلحة التي تتضمن قاعدة عامة ولكن تسمح صراحة بالتخلي عن االلتزام 

بتلك القاعدة أو عدم التقيد بها في حالة الضرورة العسكرية.
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1.2.5.8 التعريف
»الضرورة العسكرية« هي مبدأ أساسي من مبادئ قانون النزاعات المسلحة. ويسمح 
هذا المبدأ باتخاذ التدابير التي هي في الواقع ضرورية لتحقيق هدف عسكري مشروع 

وليست محظورة بموجب قانون النزاعات المسلحة.

وفي حالة النزاع المسلح، يتمثل الغرض العسكري المشروع الوحيد في إضعاف القدرة 
العسكرية لألطراف األخرى في النزاع.

البروتوكول اإلضافي  الدولية للصليب األحمر،  اللجنة  ]إعالن سان بترسبورغ/ تعليق 
األول، 35[

2.2.5.8 القيود
العسكرية  الضرورة  اعتبارات  بين  توازناً  المسلحة  النزاعات  قانون  قواعد  تحقق 

والمتطلبات اإلنسانية.

النزاعات  قانون  قواعد  في  بالفعل  متضمن  العسكرية  الضرورة  مفهوم  فإن  ثم،  ومن 
المسلحة.

لقاعدة  القائد بالضرورة العسكرية كسبب لعدم االمتثال  ونتيجة لذلك، يجب أال يتوسل 
معينة ما لم تنص تلك القاعدة صراحة على التخلي عن االلتزام بها أو عدم التقيد بها 
من أجل الضرورة العسكرية. وليس للضرورة العسكرية أسبقية على قانون النزاعات 

المسلحة وال تحول دون تطبيقه.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 35[

3.2.5.8 الضرورة العسكرية الملحة: قاعدة
في  معين  إجراء  باتخاذ  ُيسمح  أنه  على  المسلحة  النزاعات  قانون  قواعد  بعض  تنص 
حاالت الضرورة العسكرية الملحة. وتتضمن هذه القواعد حظراً عاماً، ثم تسمح بعدم 

التقيد بذلك الحظر في حالة الضرورة العسكرية الملحة.

في مثل هذه الحاالت، يجب وبوضوح أن يكون وجود ضرورة عسكرية ملحة أو عدم 
وجودها عامالً في اتخاذ القرار.

4.2.5.8 الضرورة العسكرية الملحة: أمثلة
فيما يلي أمثلة لقواعد محددة يتوقف اتخاذ إجراء ما فيها على وجود ضرورة عسكرية 

ملحة.
• يحظر تدمير األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. على الرغم من ذلك، 	

يجوز في أراضي أحد أطراف النزاع، وكإجراء دفاعي ضد الغزو، عدم التقيد بهذه 
القاعدة إذا أملت ذلك »ضرورة عسكرية ملحة« )انظر القسم الفرعي 2.4.4.5(.

• »إال 	 المحميين  لألشخاص  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  زيارات  تمنع  أال  يجب 
استثنائية  بصفة  إال  ذلك  يكون  وال  قهرية«  عسكرية  ضرورات  تقتضيها  ألسباب 

ومؤقتة )انظر القسم الفرعي 12.2.5.7(.
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• المدني 	 الدفاع  بمهام  باالضطالع  وأفرادها  المدني  الدفاع  ألجهزة  يسمح  أن  يجب 
الفرعي  القسم  )انظر  الملحة«  العسكرية  »الضرورة  حالة  في  إال  بها،  المنوطة 

.)4.0.5.4
• ال يجوز إخالء منطقة محتلة معينة إال »ألسباب عسكرية قهرية« )أو»إذا اقتضى 	

ذلك أمن السكان«( )انظر القسم الفرعي 3.3.3.12(.
• يجب على الدول االمتناع عن استخدام الممتلكات الثقافية ألغراض يرجح أن تعرضها 	

تتخلى عن هذا  أن  لها  أنه يجوز  المسلح، غير  النزاع  الضرر في حالة  أو  للتدمير 
الفرعي  القسم  )انظر  العسكرية«  الضرورة  تستلزمها  »التي  الحاالت  في  االلتزام 

.)2.3.3.4

]اتفاقية جنيف األولى، 33/ اتفاقية جنيف الرابعة، 49 و143/ البروتوكول اإلضافي 
لحماية  الهاي  اتفاقية   /4 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية  و62/   54 األول، 

الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 6[

6.8 اتخاذ القرارات وإصدار األوامر
لقانون  يقوم به مرؤوسوه من أعمال  امتثال قراراته وما  التأكد من  القائد مسؤول عن 
النزاعات المسلحة في جميع النزاعات المسلحة. لهذا الغرض، يوضح هذا القسم عملية 

صنع القرار، وهو واجب التطبيق على جميع النزاعات المسلحة.

1.6.8 عامل الوقت
1.1.6.8 قاعدة

يمكن أن يكون الوقت عامالً حاسماً فيما يتعلق باالمتثال الفعال لقانون النزاعات المسلحة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 15 و18 و19[

ً 2.1.6.8 توافر الوقت: العمليات المخططة مسبقا
عند اإلعداد للعمليات، يجب إيالء كل عناية إلدماج اعتبارات قانون النزاعات المسلحة 

في دورة التخطيط.

على سبيل المثال، عند التخطيط لغارة جوية على مركز قيادة يقع على مقربة من مبنى 
حكومي مدني، الذي ال مفر من تدميره، فإنه ينبغي تنفيذ الهجوم في وقت عادة ما يكون 
الليل(. ويجب أن يتسق هذا األمر مع  المثال في  )على سبيل  المدني خالياً  المبنى  فيه 
المستطاعة  االحتياطات  جميع  يتخذ  أن  القائد  على  يجب  أنه  على  ينص  الذي  الشرط 
عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين أو السكان 

المدنيين أو األعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد األدنى.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 21-15[

3.1.6.8 عدم توافر الوقت: العمل دون تحضير
عندما ُيدفع بالقوات للعمل دون كثير من التحضير، تكون األولوية لالحتياجات التكتيكية 

الفورية.
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من  ويظل  المسلحة.  النزاعات  قانون  احترام  القائد  على  يجب  ذلك،  من  الرغم  على 
الواجب عليه اتخاذ جميع التدابير الالزمة وفقاً لقانون النزاعات المسلحة التي يسمح بها 
الوضع التكتيكي )على سبيل المثال إدخال تعديالت في اللحظة األخيرة للحد من الخسائر 

في صفوف المدنيين والضرر الذي يلحق بهم(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 19[

2.6.8 التقدير )عملية التقييم(
1.2.6.8 قاعدة

كجزء من عملية التخطيط الميداني أثناء النزاع المسلح أو تحسباً له، يقوم القائد بطبيعة 
الحال بإعداد تقدير للموقف )على أساس تقييمه للحقائق المتاحة له بشكل معقول في الوقت 
المجال لالعتبارات  التقدير  تتيح عملية  أن  المحتملة. ويجب  لتحديد خياراته  المناسب( 

واالحتياطات التي يتطلبها قانون النزاعات المسلحة، ويتعين تعديلها وفقاً لذلك.

2.2.6.8 الخيارات الممكنة: العدو
يجب تقييم وضع العدو وخياراته فيما يتعلق بكل من التداعيات العسكرية والمدنية )مثل 
وتداعياتها على  القتالية  واألعمال  الممكنة،  والتحركات  المدنية،  والبيئة  القوات،  موقع 

المناطق المدنية(.

3.2.6.8 الخيارات الممكنة: للطرف المعني وللعدو
ينبغي مقارنة وضع العدو والخيارات المتاحة له للعمل بخيارات الطرف المعني للعمل، 
بما في ذلك البدائل الممكنة لكال الجانبين )مثل الضرورة العسكرية المحتملة أو الفعلية 

أو كليهما، واالحتياطات الممكنة أو الضرورية أو كليهما(.

4.2.6.8 الخيارات الممكنة: المرؤوسون
يجب تقييم الخيارات الممكنة للمرؤوسين. وإذا كانت المهمة المتصورة ألحد المرؤوسين 

تتضمن الكثير من القيود القانونية، فإنه يجب تعديل تلك المهمة.

5.2.6.8 التقييم
بناًء على تقدير القائد، فإنه يجب عليه إصدار حكم نهائي متوازن مع أخذ قانون النزاعات 

المسلحة في الحسبان )انظر القائمة المرجعية في القسم 2.8(.

3.6.8 األوامر للمرؤوسين
1.3.6.8 قاعدة

التشغيل  وإجراءات  األوامر،  إال  المرؤوسون  يتلقى  أال  يجب  مسلح،  نزاع  أي  أثناء 
القياسية، وقواعد االشتباك التي يمكن تنفيذها وفقاً لقانون النزاعات المسلحة.
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2.3.6.8 التفصيالت
يجب أن تتضمن األوامر التي تصدر للمرؤوسين التفصيالت الالزمة للتأكد من احترام 

قانون النزاعات المسلحة.

4.6.8 التعاون مع السلطات المدنية
1.4.6.8 قاعدة

مع  تعاونهم  للمرؤوسين  تصدر  التي  األوامر  تنظم  أن  مناسباً،  ذلك  كان  حيثما  يجب، 
السلطات المدنية )على سبيل المثال على المستويات المقابلة للقيادة العسكرية والسلطات 

المدنية(.

2.4.6.8 التعاون المدني - العسكري
يجب أن تنص األوامر التي يصدرها القائد على السلوك المناسب واألفعال المتوقعة من 

مرؤوسيه نحو السلطات المدنية والسكان المدنيين.

3.4.6.8 تقديم معلومات للسلطات المدنية
إذا سمح الوضع التكتيكي، يجب على القائد أن يحذر السلطات المدنية من هجمات وشيكة 

ضد أهداف عسكرية والمخاطر المحتملة على األشخاص المدنيين واألعيان المدنية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57 و58[

4.4.6.8 السلوك المتوقع من المدنيين
غالباً ما تتكون المعلومات التي يقدمها القادة للمدنيين من تحذيرات تشير إلى أنه يجب 
على المدنيين اتخاذ إجراء معين أو تجنبه )على سبيل المثال البحث عن ملجأ أو البقاء 

بعيداً عن مناطق أو طرق معينة لتقوم القوات المسلحة باستخدامها(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57 و58[

5.6.8 واجب عدم إطاعة األوامر غير القانونية
1.5.6.8 واجب عدم إطاعة األوامر

على كل مرؤوس واجب أال يطيع أمراً وأن يرفض تنفيذ مهمة من الواضح أنهما غير 
قانونيين.

ُيعد أي أمر بارتكاب جريمة حرب غير قانوني بشكل واضح.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 154/ نظام روما األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، 33[

7.8 الرقابة على التنفيذ
يصف هذا القسم التدابير التي يجب على القائد اتخاذها للتأكد من تنفيذ مرؤوسيه أوامره 
على النحو المطلوب، بما في ذلك التعديالت الضرورية. وكما جاء في المناقشة السابقة، 
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فإن مسؤولية القيادة هي مفهوم ينطبق في كل من النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات 
المسلحة غير الدولية، ومن ثم، فإن المفاهيم الواردة في هذا القسم تنطبق عليهما.

1.7.8 مبادئ الرقابة
1.1.7.8 قاعدة

ممارسة الرقابة هي الخطوة األخيرة في ممارسة القيادة.

والغرض من الرقابة هو التأكد من أن المرؤوسين ينفذون األوامر الصادرة إليهم وفقاً 
لما يقصده القائد.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87[

2.1.7.8 النظام واالنضباط بشكل عام
تساعد الرقابة على التأكد من تحقق النظام واالنضباط.

وهي تمكن القائد من التدخل عند الضرورة لتعديل وضع ما أو تصحيحه باتخاذ التدابير 
المناسبة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 43 و87[

3.1.7.8 احترام قانون النزاعات المسلحة: عام
من خالل الرقابة، يفي القائد بالتزامه بالتأكد من التزام مرؤوسيه بواجبهم بتطبيق قانون 

النزاعات المسلحة واحترامه.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87[

4.1.7.8 احترام قانون النزاعات المسلحة: محدد
تتضمن تدابير الرقابة المعينة التي لها انعكاسات على قانون النزاعات المسلحة ما يلي:

• استخدام معلومات ذات صفة عسكرية للتأكد من توافق اإلجراء مع القانون؛	
• التدابير االحترازية المتعلقة باألشخاص المدنيين واألعيان المدنية؛	
• احترام القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية؛	
• قانون 	 خرق  حاالت  )مثل  المهمة  واألحداث  الحوادث  عن  مناسب  بشكل  اإلبالغ 

النزاعات المسلحة من قبل القوات التابعة للطرف نفسه أو من قبل الخصم أو كليهما(؛ و
• التعاون مع السلطات المدنية.	

2.7.8 التعديالت أثناء التنفيذ
1.2.7.8 قاعدة

قد يستلزم األمر من القائد إجراء تعديالت على خطة عملية جارية في حالة حدوث موقف 
غير متوقع أو توافر معلومات جديدة. ويجب أن يجري أية تعديالت ضرورية - عندما 
يكون ذلك ممكناً من الناحيتين العملية والتكتيكية - ويكون ذلك دائماً في ضوء متطلبات 

قانون النزاعات المسلحة.
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من  يكون  فقد  العملية،  أثناء  النار  إطالق  تحسين وضع  يمكن  كما  المثال،  سبيل  على 
الضروري تعديل موقع األهداف ومحاور الهجوم إذا تم، مثالً، اكتشاف وجود وحدة طبية 

أو مدنيين في منطقة لم يكن من المتوقع وجود أحد فيها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 19[

ً 2.2.7.8 العمليات المخططة مسبقا
التكتيكي ومتى  الذي يقتضيه الوضع  النحو  الميدانية المسبقة على  يجب تعديل الخطط 
أو  الهجوم،  اتجاه  تغيير  للقائد  المثال، يمكن  التكتيكي ذلك. على سبيل  الوضع  اقتضى 

اختيار طريق بديل لالقتراب، أو تأخير بدء العملية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57[

3.2.7.8 العمليات الجارية
يجب إلغاء أي عملية جارية أو وقفها أو تعديلها إذا أصبح من الواضح أن:

• الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة )مبدأ التمييز(؛ أو	
• الهجوم يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو 	

باألعيان المدنية يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من  أضراراً 
ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة )مبدأ التناسب(.

لالطالع على مبدأ التناسب، انظر الفصل الخامس.

]البروتوكول اإلضافي األول، 57/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول 
الثاني، 7/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 19[
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9 المسائل الجزائية وآليات اإلنفاذ
المحاكمة على جرائم  ذلك  في  بما  المسلحة،  النزاعات  قانون  إنفاذ  الفصل  هذا  يتناول 

الحرب.

يتناول هذا  المسلحة:  النزاعات  قانون  الدول بموجب  القانونية على  1.9 االلتزامات 
القسم مسؤولية الدولة عن أن تحترم قانون النزاعات المسلحة وأن تكفل احترامه. ويشمل 
ذلك سن تدابير تشريعية وتبني تدابير وقائية. ويستعرض هذا القسم أيضاً مسؤولية الدولة 
عن انتهاكات قانون النزاعات المسلحة، بما في ذلك القواعد الخاصة بإجراء التحريات.

بالتحقيق  الدولة  التزام  القسم  هذا  يناقش  الوطني:  المستوى  على  اإلنفاذ  2.9 آليات 
في االنتهاكات الخطيرة لقانون النزاعات المسلحة واإلجراءات التأديبية ضد الجناة أو 

محاكمتهم.

3.9 آليات اإلنفاذ على المستوى الدولي: يتعلق هذا القسم بممارسة المحاكم الجنائية 
الوالية  الدولية،  الجنائية  المحكمة  الخصوص  وجه  وعلى  الخاصة،  والمحاكم  الدولية 
القضائية على الجرائم الدولية، بما في ذلك االنتهاكات الجسيمة لقانون النزاعات المسلحة 

)جرائم الحرب(.

4.9 االلتزامات القانونية على أفراد القوات المسلحة واألشخاص اآلخرين: يناقش هذا 
القسم التزام األفراد باحترام قانون النزاعات المسلحة، ويحدد المسؤولية الجنائية الفردية.

5.9 مسؤولية القادة ومساءلتهم عن جرائم الحرب: يناقش هذا القسم األشكال المختلفة 
التي يمكن أن تتخذها مسؤولية القادة عن هذه الجرائم.

القسم لمحة عامة عن جرائم  يقدم هذا  الدولية األخرى:  الحرب والجرائم  6.9 جرائم 
الحرب والجرائم الدولية األخرى، بما في ذلك الجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية.

العادلة  للمحاكمة  القضائية  الضمانات  القسم  هذا  يحدد  القضائية:  7.9 الضمانات 
لألشخاص الرتكابهم جرائم تتعلق بالنزاع المسلح، واألشخاص تحت سلطة أحد أطراف 

النزاع.

8.9 مسؤولية الدولة واألفراد عن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء عمليات إنفاذ القانون: 
يحدد هذا القسم التزامات كل من الدول واألفراد، وحقوق األشخاص المتضررين أثناء 

هذه العمليات.

تطبيق  القسم  هذا  يصف  السالم:  دعم  عمليات  أثناء  واألفراد  الدولة  9.9 مسؤولية 
القواعد التي تمت مناقشتها في هذا الفصل على عمليات دعم السالم.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.9 االلتزامات القانونية على الدول بموجب قانون النزاعات المسلحة
يتناول هذا القسم مسؤولية الدولة عن أن تحترم قانون النزاعات المسلحة وأن تكفل احترامه 
الفرعي  القسم  )انظر  تشريعية  تدابير  سن  تشمل  التي   ،)1.1.9 الفرعي  القسم  )انظر 
)انظر  المسلحة،  النزاعات  لقانون  الخطيرة  االنتهاكات  الدولة عن  2.1.9(، ومسؤولية 
القسم الفرعي 3.1.9(. ويتناول أيضاً القواعد الخاصة بإجراء التحريات والتحقيقات )انظر 
القسم الفرعي 4.1.9(. أما مسؤولية الدولة عن المالحقة القضائية لالنتهاكات الخطيرة 

لقانون النزاعات المسلحة والمعاقبة عليها فتناقش بشكل منفصل في القسم 2.9.

إن واجب احترام قانون النزاعات المسلحة وكفالة احترامه ينطبق في جميع النزاعات 
المسلحة، حيثما أمكن ذلك، وأيضاً في وقت السلم. ومن ثم، وما لم ينص على خالف 
وعند  المسلحة،  النزاعات  جميع  على  القسم  هذا  في  الواردة  المالحظات  تنطبق  ذلك، 

االقتضاء، في وقت السلم.

1.1.9 واجب احترام قانون النزاعات المسلحة وكفالة احترامه
1.1.1.9 االلتزامات بموجب المعاهدات: قاعدة

كل دولة ملزمة بمعاهدات قانون النزاعات المسلحة التي تلتزم بها، وأية معاهدة أو أي 
من أحكام معاهدة وافقت على تطبيقها.

2.1.1.9 االلتزامات بموجب المعاهدات: واجب االحترام وضمان االحترام
تتعهد الدول األطراف في معاهدات قانون النزاعات المسلحة بأن تحترم قانون النزاعات 

المسلحة وأن تكفل احترامه في جميع الظروف.

دولي  قانون  بمثابة  هو  احترامه  وكفالة  المسلحة  النزاعات  قانون  احترام  واجب  إن 
الدولية  المسلحة غير  الدولية والنزاعات  المسلحة  النزاعات  عرفي ينطبق في حاالت 

على حد سواء.

اتفاقية الهاي  البروتوكول اإلضافي األول، 1/  الرابعة، 1/  ]اتفاقيات جنيف األولى - 
المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /4 الثقافية،  الممتلكات  لحماية 
األول، 139/ القضية المتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
)نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية(، األسس الموضوعية، تقارير محكمة العدل 

الدولية عام 1986، في 220، 255 )محكمة العدل الدولية 1986([

3.1.1.9 واجب االحترام: ينطبق على الجميع
يتضمن واجب احترام قانون النزاعات المسلحة واجب االمتثال للقواعد المحددة في 

ذلك القانون.

ويجب على الحكومات والسلطات العسكرية والمدنية وكذلك أفراد القوات المسلحة 
والمدنيين والجماعات المسلحة احترام قانون النزاعات المسلحة.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 1/ البروتوكول اإلضافي األول، 1/ اتفاقية الهاي 
لحماية الممتلكات الثقافية، 4/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 

األول، 139[



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية278

4.1.1.9 واجب االحترام: عدم جواز المعاملة بالمثل
نزاع  كل  في  المسلحة  النزاعات  قانون  باحترام  النزاع  أطراف  من  طرف  كل  يتعهد 
مسلح تجاه األطراف األخرى في المعاهدة نفسها. وفي حالة انتهاك أحد األطراف قانون 
النزاعات المسلحة، فإنه ال يجوز لطرف آخر إنهاء تطبيقه لهذا القانون أو تعليقه نتيجة 

النتهاك الطرف اآلخر.

اتفاقيات  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق   /1 الرابعة   - األولى  جنيف  ]اتفاقيات 
جنيف، 1/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 140/ اتفاقية 

فيينا لقانون المعاهدات، 60[

5.1.1.9 واجب االحترام: االمتثال دون قيد أو شرط
يجب على الدول أن تتصرف وفقاً لقانون النزاعات المسلحة في جميع األوقات عندما 
تشارك في نزاع مسلح، بغض النظر عن ما إذا كان اللجوء إلى القوة مبرراً أم ال. انظر 

القسم الفرعي 4.1.2.2 لالطالع على مناقشة هذا المفهوم.

6.1.1.9 واجب كفالة االحترام
يعني مصطلح »كفالة االحترام« أن هناك التزاماً أوسع نطاقاً ليس فقط على الدولة نفسها 
أو  الكيانات  امتثال  لكفالة  أيضاً  ولكن  المسلحة،  النزاعات  قانون  انتهاك  باالمتناع عن 
األشخاص الخاضعين لسيطرتها، واتخاذ تدابير بموجب القانون الدولي لوقف انتهاكات 

الدول األخرى للقانون.

وشبه  العسكرية  باألنشطة  المتعلقة  القضية   /1 الرابعة،   - األولى  جنيف  ]اتفاقيات 
العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية(، األسس 
الموضوعية، تقارير محكمة العدل الدولية عام 1986، في 115 و216 و255 و256 

)محكمة العدل الدولية 1986([

2.1.9 التدابير التشريعية
1.2.1.9 تشريعات التنفيذ على المستوى الوطني

عندما تقوم دولة بالتصديق على معاهدة جديدة لقانون النزاعات المسلحة أو االنضمام 
إليها، فإنه يجب عليها سن التشريعات الالزمة لتنفيذها على المستوى الوطني على النحو 

الذي تقتضيه المعاهدة.

]اتفاقية جنيف األولى، 48 و49/ اتفاقية جنيف الثانية، 49 و50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 
128 و129/ اتفاقية جنيف الرابعة، 145 و146/ البروتوكول اإلضافي األول، 84 

و85/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 26 و28[

2.2.1.9 التشريعات: عقوبات جزائية القتراف مخالفات جسيمة
بسن  فيها  األطراف  الدول  األول  اإلضافي  والبروتوكول  األربع  جنيف  اتفاقيات  تلزم 
تشريعات تنص على عقوبات جزائية لألفراد الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى 

المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقيات والبروتوكول اإلضافي األول.

وال ينطبق مفهوم المخالفات الجسيمة إال في النزاعات المسلحة الدولية.

]اتفاقية جنيف األولى، 49/ اتفاقية جنيف الثانية، 50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 129/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 146/ البروتوكول اإلضافي األول، 85[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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3.2.1.9 معاهدات قانون النزاعات المسلحة األخرى
بسن  فيها  األطراف  الدول  أيضاً  األخرى  المسلحة  النزاعات  قانون  معاهدات  تلزم 

تشريعات تنص على عقوبات جزائية النتهاكات أحكام معينة في تلك المعاهدات.

وفيما يلي بعض األمثلة على هذه المعاهدات:
• اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، 14 أيار/ مايو 1954 ]اتفاقية 	

الهاي لحماية الممتلكات الثقافية[؛
• مسلح 	 نزاع  حالة  في  الثقافية  الممتلكات  لحماية  الهاي  التفاقية  الثاني  البروتوكول 

المؤرخة في عام 1954، 26 آذار/ مارس 1999 ]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
الثقافية، البروتوكول الثاني[؛ 

• اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير هذه 	
األسلحة، 13 كانون الثاني/ يناير 1993 ]اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية[؛

• البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى بصيغته 	
المعدلة المؤرخ في 3 أيار/ مايو 1996 )البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة( الملحق 
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 
عشوائية األثر، المؤرخة في عام 1980 ]اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 

معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة[؛
• تلك 	 وتدمير  لألفراد  المضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وتخزين  استعمال  حظر  اتفاقية 

األلغام، 18 أيلول/ سبتمبر 1997 ]اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد[

وتنطبق هذه المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية 
على حد سواء.

]اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 7/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 9/ اتفاقية جنيف 
اتفاقية الهاي لحماية   /28 الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية  128 و129/  الثالثة، 
تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  اتفاقية حظر   /15 الثاني،  البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات 

معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 14[

3.1.9 مسؤولية الدولة عن انتهاكات قانون النزاعات المسلحة
1.3.1.9 قاعدة

يكون طرف النزاع الذي ينتهك قانون النزاعات المسلحة مسؤوالً عن دفع تعويض، إذا 
اقتضت الحال ذلك.

ويكون هذا االلتزام على الطرف المذكور مستقالً عن أي مسؤولية جنائية فردية يتحملها 
مرتكب االنتهاك.

القانون  حول  دراسة   /3 الرابعة،  الهاي  اتفاقية   /91 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 150/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 

البروتوكول الثاني، 38[

2.3.1.9 مسؤولية الدولة عن األفعال المنسوبة إليها
الدولة مسؤولة عن جميع األفعال التي يرتكبها أشخاص تنسب أفعالهم إليها. ويشمل هذا 

األمر ما يلي:
• األفعال التي ترتكبها أجهزتها، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة، وأعضاء الحكومة، 	

والسلطات المدنية األخرى، وقوات الشرطة؛
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• األفعال التي يرتكبها أشخاص أو كيانات فوضتها للقيام بقدر من السلطة الحكومية؛	
• األفعال التي يرتكبها أشخاص أو جماعات تعمل في الواقع بناًء على تعليماتها أو تحت 	

إشرافها أو سيطرتها؛ و
• األفعال التي يرتكبها أشخاص أو جماعات خاصة تعترف بها وتتبناها كإدارة تابعة لها.	

القانون  حول  دراسة   /3 الرابعة،  الهاي  اتفاقية   /91 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 149[

3.3.1.9 مسؤولية الدولة عن معاملة األشخاص المحرومين من حريتهم
في أي نزاع مسلح دولي، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها أسرى 
الحرب أينما كانوا، سواًء في معسكرات االعتقال أم ال. وُيعد أسير الحرب في قبضة 

الدولة الحاجزة ال تحت سلطة األفراد أو الوحدات التي أسرته )انظر القسم 3.7(.

المسلحة  ]النزاعات   ]12 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /4 الالئحة،  الرابعة،  الهاي  ]اتفاقية 
الدولية[

طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة 
)انظر القسم الفرعي 1.4.7( مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكالئه.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 29 و148[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.1.9 التحريات والتحقيقات
انتهاكات  حدوث  مزاعم  بشأن  تحريات  بإجراء  تتعلق  أحكاماً  جنيف  اتفاقيات  تتضمن 
المطلوب  اإلجراء  األول  اإلضافي  البروتوكول  ويحدد  المسلحة،  النزاعات  لقانون 
للتحقيقات التي تجريها لجنة دولية لتقصي الحقائق. وتنطبق األحكام الخاصة بالتحريات 
في النزاعات المسلحة الدولية، على الرغم من أن أطراف أي نزاع مسلح غير دولي لها 

مطلق الحرية في الموافقة على إجراء تحريات فيما بينها.

1.4.1.9 إجراء التحقيق
ُيجرى، بناًء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين األطراف المعنية، 

تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك قانون النزاعات المسلحة.

وفي حالة عدم االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق األطراف على اختيار حكم يقرر 
اإلجراءات التي تتبع.

وما أن يتبين انتهاك قانون النزاعات المسلحة، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له 
وقمعه بأسرع ما يمكن.

 /132 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /53 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /52 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اتفاقية جنيف الرابعة، 149[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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2.4.1.9 لجنة دولية لتقصي الحقائق
وفقاً للبروتوكول اإلضافي األول، تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم 
حدوث انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف، وتسهيل، من خالل مساعيها الحميدة، استعادة 

احترام قانون النزاعات المسلحة.

ويجوز للدول األطراف في تلك المعاهدات التعهد بأنها تقبل اختصاص اللجنة الدولية 
لتقصي الحقائق فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل أيضاً اختصاصها، أو قد توافق على 

القيام بذلك لهذا الغرض )في حالة فردية(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 90[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.9 آليات اإلنفاذ على المستوى الوطني
ذلك  في  بما  الوطني،  المستوى  على  المسلحة  النزاعات  قانون  إنفاذ  القسم  هذا  يشمل 
التدابير الجزائية والتأديبية. ويشكل إنفاذ قانون النزاعات المسلحة جزءاً من واجب الدولة 
نحو احترام ذلك القانون، الذي ينطبق في جميع النزاعات المسلحة، وكفالة احترامه. ومن 
ثم، وما لم ينص على خالف ذلك، تنطبق المالحظات الواردة في القسم الفرعي 1.2.9 

في جميع النزاعات المسلحة.

1.2.9 التدابير الجزائية والتأديبية
1.1.2.9 قاعدة

النظام واالنضباط،  المسلحة مسألة نظام وانضباط. ومثل  النزاعات  قانون  ُيعد احترام 
يجب احترام قانون النزاعات المسلحة وإنفاذه في جميع الظروف.

اتفاقية الهاي  البروتوكول اإلضافي األول، 1/  الرابعة، 1/  ]اتفاقيات جنيف األولى - 
المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /2 الثقافية،  الممتلكات  لحماية 

األول، 139[

2.1.2.9 النظام التأديبي الداخلي
يجب أن تخضع القوات المسلحة لنظام تأديبي داخلي يفرض االمتثال لقانون النزاعات 

المسلحة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 43[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.1.2.9 العقوبات التأديبية أو المالحقات الجزائية
قانون  انتهاكات  على  جزائية  أو  تأديبية  عقوبات  فرض  تكفل  أن  الدول  على  يجب 

النزاعات المسلحة.

 /129 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /50 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /49 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
الهاي  اتفاقية   /87-85 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /146 الرابعة،  جنيف  اتفاقية 
المجلد  العرفي،  الدولي اإلنساني  القانون  28/ دراسة حول  الثقافية،  الممتلكات  لحماية 

األول، 157[
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والجرائم  الحرب  جرائم  على  الوطنية  القضائية  الوالية  2.2.9 ممارسة 
الدولية األخرى

1.2.2.9 ممارسة الوالية القضائية الجنائية
المسؤولين عن  أولئك  على  الجنائية  القضائية  واليتها  تمارس  أن  دولة  كل  واجب  من 

ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أخرى.

الدولي  القانون  الديباجة/ دراسة حول  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  ]نظام روما األساسي 
اإلنساني العرفي، المجلد األول، 158[

2.2.2.9 اإللزام بالمالحقة القضائية: االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف
يجب على الدول مالحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة التفاقيات جنيف أو باألمر 

باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة أمام محاكمها.

دولة أخرى  إلى  تسلمهم  أن  المجرمين،  تسليم  بشأن  الوطنية  لقوانينها  أيضاً، طبقاً  ولها 
لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الدولة التي تطلب ذلك أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.

]اتفاقية جنيف األولى، 49/ اتفاقية جنيف الثانية، 50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 129/ اتفاقية جنيف 
الرابعة، 146/ البروتوكول اإلضافي األول، 85[

3.2.2.9 اإللزام بالمالحقة القضائية: معاهدات قانون النزاعات المسلحة األخرى
الدول  على  واضحاً  واجباً  أيضاً  األخرى  المسلحة  النزاعات  قانون  معاهدات  تتضمن 
للمعاهدات،  انتهاكات  باقتراف  المتهمين  األشخاص  بمالحقة  تقوم  أن  فيها  األطراف 
بما في ذلك اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، واتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
المضادة لألفراد، واتفاقية حظر أو  الثاني، واتفاقية حظر األلغام  البروتوكول  الثقافية، 
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، واتفاقية حظر األسلحة الكيميائية.

الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية   /28 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
البروتوكول الثاني، 15 و17/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 9/ اتفاقية حظر أو تقييد 

استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث، 14/ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 7[

4.2.2.9 الوالية القضائية العالمية: االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف
أنهم ارتكبوا  الذين توجد مزاعم  الدولة أن تقوم بمالحقة األشخاص  يمتد نطاق واجب 

انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف إلى األشخاص الذين يوجدون على أراضيها ممن:
• ارتكبوا أفعاالً خارج أراضي الدولة؛ أو	
• ليسوا من مواطني الدولة.	

وعندما تمارس دولة ما الوالية القضائية الجنائية على هؤالء األشخاص في عهدتها، فإنه 
ُيشار إلى هذا األمر باسم »الوالية القضائية العالمية«.

]اتفاقية جنيف األولى، 49/ اتفاقية جنيف الثانية، 50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 129/ اتفاقية جنيف 
الرابعة، 146/  البروتوكول اإلضافي األول، 85[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.2.2.9 الوالية القضائية العالمية: معاهدات قانون النزاعات المسلحة األخرى
تتضمن بعض معاهدات قانون النزاعات المسلحة األخرى أيضاً أحكاماً خاصة بالوالية 
الذين  األشخاص  بمالحقة  تقوم  أن  فيها  األطراف  الدول  من  تتطلب  العالمية  القضائية 
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النزاعات  لقانون  انتهاكات  القترافهم  لسيطرتها  يخضعون  أو  أراضيها  على  يوجدون 
المسلحة على النحو المنصوص عليه في تلك المعاهدات.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 28 بشكل قابل للجدل/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
الثقافية، البروتوكول الثاني، 16 و17/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 9/ اتفاقية حظر 

أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 14[

6.2.2.9 واجب التحقيق والمالحقة القضائية: القانون الدولي العرفي
تحقق الدول في كل مزاعم اقتراف جرائم حرب لها والية قضائية عليها، وتقوم، عند 
االقتضاء، بالمالحقة القضائية لمرتكبيها. ويجب أن يشمل هذا األمر أي جرائم حرب 
التي ارتكبها أشخاص من غير  الجرائم  المسلحة، وكذلك  أو قواتها  يرتكبها مواطنوها 

مواطنيها على أراضيها.

وتنطبق هذه االلتزامات على جرائم الحرب التي اقُترفت في جميع النزاعات، ليس فقط 
على المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف في النزاعات الدولية.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 158[

3.2.9 التعاون المتبادل
1.3.2.9 قاعدة

تقدم الدول، بما فيها أطراف النزاع المسلح واألطراف المحايدة، كل منها لآلخر أكبر 
قسط من المعاونة فيما يتعلق باإلجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن جرائم الحرب. ويمكن 
القضائية،  والمالحقة  والوثائق،  المعلومات  وتبادل  التحقيقات،  المعاونة  هذه  تشمل  أن 

وتسليم المجرمين.

األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  و89/   88 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
البروتوكول اإلضافي األول، 88/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول 

الثاني، 19/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 161[

4.2.9 العفو
1.4.2.9 العفو: على أوسع نطاق ممكن

ينص قانون النزاعات المسلحة غير الدولية على أن تسعى السلطات الحاكمة - لدى انتهاء 
األعمال العدائية - لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن لألشخاص الذين شاركوا 

في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

وال تنطبق هذه القاعدة على األشخاص المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم في 
جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية، أو اإلبادة الجماعية.

]البروتوكول اإلضافي الثاني، 6/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 159[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.9 آليات اإلنفاذ على المستوى الدولي
وجه  وعلى  الخاصة،  والمحاكم  الدولية  الجنائية  المحاكم  بممارسة  القسم  هذا  يتعلق 
الخصوص المحكمة الجنائية الدولية، الوالية القضائية على الجرائم الدولية، بما في ذلك 
المحكمة  ُمنحت  وقد  الحرب(.  )جرائم  المسلحة  النزاعات  لقانون  الجسيمة  االنتهاكات 
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الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة األخرى والية قضائية على الجرائم الدولية في كل من 
النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية. من ثم، وما لم ُينص على 

خالف ذلك في قاعدة معينة، ينطبق هذا القسم على جميع النزاعات المسلحة.

1.3.9 الوالية القضائية الدولية على جرائم الحرب والجرائم الدولية األخرى
1.1.3.9 المحاكم الدولية والمحاكم الخاصة األخرى

على الصعيد الدولي، قد ُتنظر جرائم الحرب والجرائم الدولية األخرى أمام:
• المحكمة الجنائية الدولية؛ أو	
• أي محكمة خاصة أخرى تتمتع بالوالية القضائية للمحاكمة على الجرائم الدولية، بما 	

في ذلك جرائم الحرب المقترفة في نزاع مسلح معين أو حالة معينة - وتتضمن بعض 
األمثلة على المحاكم التي لها والية قضائية للمحاكمة على الجرائم الدولية المقترفة 

في نزاع مسلح معين أو حالة معينة ما يلي:
- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة؛

- المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا؛
- المحكمة الخاصة لسيراليون؛ و

- المحكمة الخاصة للبنان.

2.3.9 المحكمة الجنائية الدولية
1.2.3.9 الوالية القضائية

جرائم  على  القضائية  الوالية  المحكمة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  يمنح 
الحرب التي اقترفت أثناء النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، 

باإلضافة إلى الجرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة الجماعية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه سيكون للمحكمة الجنائية الدولية أيضاً والية قضائية على جريمة 
العدوان بمجرد دخول التعديل على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز 

التنفيذ )ليس قبل عام 2017(.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 5 و14-11[

2.2.3.9 إحالة جرائم معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية
تمارس المحكمة الجنائية الدولية واليتها القضائية على جريمة معينة إذا أحيلت القضية 

إلى المحكمة من:
• دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛	
• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ أو	
• مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.	

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 15-13[

3.2.3.9 الشروط المسبقة لممارسة الوالية القضائية )االختصاص(
يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية قبلت 

باختصاص المحكمة:
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• الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا 	
كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛

• الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.	

وال تنطبق الشروط المسبقة المذكورة أعاله في الحاالت التي يحيلها مجلس األمن التابع 
لألمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 12[

4.2.3.9 مقبولية الدعوى
الحرب  جرائم  على  المحاكمة  عن  األساسية  المسؤولية  على  بالحفاظ  الدول  تضطلع 
والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية. ويكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
مكمالً للوالية القضائية لتلك الدول. ويجوز للمحكمة أال تؤكد اختصاصها الحاالت التالية:

• إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها والية عليها، ما لم تكن 	
الدولة حقاً غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛

• الدولة عدم 	 لها والية عليها وقررت  الدعوى دولة  التحقيق في  قد أجرت  إذا كانت 
مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها 

حقاً على المقاضاة؛
• إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى؛ أو	
• إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراًء آخر.	

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 19-17[

3.3.9 تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية 
والمحاكم الخاصة األخرى

1.3.3.9 التعاون
يجب على الدول أن تتعاون بحسن نية مع المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة، 
وفقاً اللتزاماتها بموجب المعاهدات أو طبقاً لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

ذات الصلة.

]ميثاق األمم المتحدة، الفصل السابع/ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
ليوغسالفيا السابقة، 29/ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، 28/ 

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 102-86[

4.9 االلتزامات القانونية على أفراد القوات المسلحة واألشخاص 
اآلخرين

الجنائية  والمسؤولية  المسلحة  النزاعات  قانون  باحترام  األفراد  التزام  القسم  يناقش هذا 
غير  المسلحة  والنزاعات  الدولية  المسلحة  النزاعات  من  كل  في  ينطبق  وهو  الفردية، 

الدولية.
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1.4.9 االلتزامات القانونية العامة على أفراد القوات المسلحة
1.1.4.9 قاعدة

ينطبق هذا االلتزام باحترام قانون النزاعات المسلحة على أفراد القوات المسلحة وجميع 
األشخاص اآلخرين، سواًء كانوا عسكريين أم مدنيين.

2.1.4.9 واجب عدم إطاعة األوامر
على أفراد القوات المسلحة واجب أال يطيعوا أمراً وأن يرفضوا تنفيذ مهمة من الواضح 

أنهما غير قانونيين.

القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 154/ نظام روما األساسي  ]دراسة حول 
للمحكمة الجنائية الدولية، 33[

3.1.4.9 األوامر غير القانونية بشكل واضح
ُيعد أي أمر القتراف جريمة حرب أمراً غير قانوني بشكل واضح.

واألشخاص  المسلحة  القوات  أفراد  على  الجنائية  2.4.9 المسؤولية 
اآلخرين ومساءلتهم

1.2.4.9 المسؤولية عن جرائم الحرب
جرائم الحرب يمكن أن يقترفها أفراد القوات المسلحة أو أعضاء الجماعات المسلحة أو 

المدنيون، وأيضاً رعايا الدول المحاربة أو الدول المحايدة.

يمكن أن تقع جرائم الحرب على أراضي الدولة أو في الخارج، وأثناء نزاع مسلح دولي 
أو نزاع مسلح غير دولي.

2.2.4.9 المسؤولية الجنائية الفردية
األفراد مسؤولون عن جرائم الحرب التي يقترفونها.

]اتفاقية جنيف األولى، 49/ اتفاقية جنيف الثانية، 50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 129/ اتفاقية 
الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية   /85 البروتوكول اإلضافي األول،   /146 الرابعة،  جنيف 
الثقافية، 28/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 15/ اتفاقية حظر 
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 14/ اتفاقية حظر 
األلغام المضادة لألفراد، 9/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 25/ دراسة حول 

القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 151[

3.2.4.9 عدم وجود حدود زمنية للمحاكمة على جرائم الحرب
ال ينطبق قانون التقادم على جرائم الحرب.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 160/ نظام روما األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، 29/ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 
اإلنسانية، وثيقة األمم المتحدة A/7218، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 تشرين الثاني/ 

نوفمبر 1970[

4.2.4.9 الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة
الجنائية  المسؤولية  من  يعفيه  ال  منصبه  أو  الدولية  الجرائم  لمرتكب  الرسمية  الصفة 
بموجب األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة، بما في 

ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
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]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 27/ النظام األساسي للمحكمة الخاصة 
النظام   /6 لرواندا،  الخاصة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام   /6 لسيراليون، 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسالفيا السابقة، 7[

5.9 مسؤولية القادة ومساءلتهم عن جرائم الحرب
يناقش هذا القسم المسؤولية الفردية للقادة عن جرائم الحرب. وقد ُترتكب جرائم الحرب 
في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية على حد سواء. ومن ثم، 

تنطبق المالحظات التالية في جميع النزاعات المسلحة.

لالطالع على مناقشة المسؤوليات األخرى للقادة، راجع الفصل الثامن من هذا الدليل.

1.0.5.9 تعريف القائد
يعني مصطلح »القائد« العسكريين من الرتب األعلى، سواًء معينين رسمياً أو يقومون 
بأعمال القادة، الذين يكونون مسؤولين عن سلوك مرؤوسيهم. ويشمل المصطلح  فعلياً 
إلى ضباط  المستوى االستراتيجي نزوالً  القادة على  بأكملها، من كبار  القادة  مجموعة 

الصف الذين يوجد تحت قيادتهم عدد قليل من المرؤوسين.

األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  و87/   86 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
البروتوكول اإلضافي األول، 87[

2.0.5.9 أنواع المسؤولية
ُتعرف األشكال المختلفة من المسؤولية الجنائية التي تترتب عليها عقوبة باسم »أنواع 

المسؤولية«.

وتصف الفقرات التالية بعض أنواع مسؤولية القادة المحددة صراحة في قانون النزاعات 
المسلحة أو في األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة.

األنواع  بشأن  القانونيين  مستشاريهم  إلى  بالرجوع  الدليل  هذا  قراء  ُينصح  مالحظة: 
المحددة من المسؤولية المنصوص عليها في نظامهم الجنائي الوطني أو نظام القضاء 

العسكري أو كليهما.

3.0.5.9 أنواع المسؤولية: ارتكاب جريمة
يكون القائد مسؤوالً بصفة فردية عن جريمة الحرب عندما يرتكب الفعل بنفسه.

على سبيل المثال، إذا قام القائد بقتل شخص ما عاجز عن القتال، فإنه يكون مسؤوالً 
مسؤولية فردية جنائية عن القتل.

ويكون القائد مسؤوالً أيضاً عندما يشترك مع شخص آخر في ارتكاب جريمة.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 25[
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4.0.5.9 أنواع المسؤولية: األوامر غير القانونية التي يصدرها القادة
بناًء على  ُترتكب  التي  المسلحة  النزاعات  قانون  انتهاكات  عن  جنائياً  القادة مسؤولون 

أوامرهم.

وتنص اتفاقيات جنيف األربع صراحة على أن القادة مسؤولون جنائياً عن أية مخالفات 
جسيمة ُترتكب بناًء على أوامرهم. باإلضافة إلى ذلك، تنص األنظمة األساسية للمحاكم 
الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة على المسؤولية الجنائية للقادة الذين يأمرون 

بارتكاب جرائم حرب.

]اتفاقية جنيف األولى، 49/ اتفاقية جنيف الثانية، 50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 129/ اتفاقية 
القانون  28/ دراسة حول  الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية   /146 الرابعة،  جنيف 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 152/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
النظام   /7 السابقة،  ليوغسالفيا  الخاصة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام   /25
الخاصة  للمحكمة  النظام األساسي   /6 لرواندا،  الخاصة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي 

لسيراليون، 6[

5.0.5.9 أنواع المسؤولية: التخطيط
على  الخاصة  الجنائية  والمحاكم  الدولية  الجنائية  للمحاكم  األساسية  األنظمة  تنص 
المسؤولية الجنائية عن التخطيط لجرائم الحرب. ومن ثم، عندما تتسبب عملية عسكرية 
في ارتكاب جرائم حرب، يمكن اعتبار القائد العسكري الذي وضع خطة العملية مسؤوالً 
جنائياً  العملية مسؤولين  نفذوا  الذين  المرؤوسون  يكون  في حين  التخطيط،  عن  جنائياً 

بوصفهم المرتكبين المباشرين لجرائم الحرب.

النظام األساسي  السابقة، 7/  ليوغسالفيا  الخاصة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  ]النظام األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، 6/ النظام األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، 6[

والمساعدة  والتحريض  والحث  الطلب  المسؤولية:  من  أخرى  6.0.5.9 أنواع 
والتواطؤ

تنص األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة على أنواع 
أخرى من المسؤولية مثل طلب ارتكاب جريمة من جرائم الحرب أو الحث أو التحريض 

أو المساعدة أو التواطؤ على ارتكابها.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 25/ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
الخاصة ليوغسالفيا السابقة، 7/ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، 

6/ النظام األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، 6[

7.0.5.9 مسؤولية القيادة: عدم منع االنتهاكات أو المعاقبة عليها أو اإلبالغ عنها
يكون القائد مسؤوالً جنائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوه إذا:

• كان يعلم أو كان عليه أن يعلم أن مرؤوسيه كانوا على وشك أن يرتكبوا أو كانوا 	
يقومون بارتكاب جرائم حرب؛ و

• لم يتخذ كل التدابير الالزمة والمعقولة التي تخولها له سلطته لمنع ارتكابها، أو لعرض 	
المسألة على الجهات المختصة للتحقيق أو المالحقة القضائية.

وُيعرف هذا باسم قاعدة »مسؤولية القيادة«، التي تنطبق على انتهاكات قانون النزاعات 
المسلحة التي يرتكبها المرؤوسون الذين يعملون تحت إمرته وإشرافه.
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لمزيد من التفاصيل عن المسؤولية الجنائية للقادة، انظر الفصل الثامن.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 153/ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسالفيا السابقة، 7/ 
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، 6/ النظام األساسي للمحكمة 

الخاصة لسيراليون، 6[

6.9 جرائم الحرب والجرائم الدولية األخرى
بما في ذلك  الدولية األخرى،  الحرب والجرائم  لمحة عامة عن جرائم  القسم  يقدم هذا 
واألسباب   ،)1.6.9 الفرعي  القسم  )انظر  الجماعية  واإلبادة  اإلنسانية  ضد  الجرائم 
الممكنة المتناع المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية 

)انظر القسم الفرعي 2.6.9(.

1.6.9 الجرائم الدولية
واإلبادة  اإلنسانية،  والجرائم ضد  الحرب،  لجرائم  األساسية  التعاريف  القسم  هذا  يحدد 

الجماعية.

وال يسرد هذا القسم عناصر كل جريمة، ويجب أن ينظر إليه بوصفه توضيحاً للجرائم 
الدولية فقط.

1.1.6.9 فئات الجرائم الدولية
جرائم  ذلك  في  بما  الدولية،  الجرائم  من  فئات  عدة  ترتكب  قد  مسلح،  نزاع  أي  أثناء 

الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة الجماعية.

وال يتم ارتكاب جرائم الحرب إال في سياق نزاع مسلح، في حين يمكن ارتكاب الجرائم 
ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية في سياق نزاع مسلح أو خارج سياق نزاع مسلح على 

حد سواء.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8-6[

2.1.6.9 جرائم الحرب: تعريف عام
ُترتكب  المسلحة تشكل جرائم حرب. ويمكن أن  النزاعات  لقانون  الجسيمة  االنتهاكات 

جرائم الحرب أثناء نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي.

ال تشمل جرائم الحرب الجرائم المرتكبة في حاالت بخالف النزاعات المسلحة.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 156/ نظام روما األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، 8[

3.1.6.9 جرائم الحرب: النزاعات المسلحة الدولية
تشمل جرائم الحرب في نزاع مسلح دولي ما يلي:

• االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949؛	
• االنتهاكات الجسيمة للبروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف؛ و	
• االنتهاكات الجسيمة األخرى لقوانين وأعراف الحرب الواجبة التطبيق في أي نزاع 	

مسلح دولي، على سبيل المثال، استعمال الغازات السامة أو الخانقة.
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4.1.6.9 جرائم الحرب: النزاعات المسلحة غير الدولية
تشمل جرائم الحرب في نزاع مسلح غير دولي ما يلي:

• االنتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 12 	
آب/ أغسطس 1949؛ و

• االنتهاكات الجسيمة األخرى لقوانين وأعراف الحرب الواجبة التطبيق في النزاعات 	
المسلحة التي ليس لها طابع دولي.

5.1.6.9 جرائم الحرب: المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف )النزاعات المسلحة 
الدولية(

التي  1949 هي  آب/ أغسطس   12 في  المؤرخة  الجسيمة التفاقيات جنيف  المخالفات 
تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقيات:

• القتل العمد؛	
• التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة؛	
• تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو بالصحة؛	
• تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربية، 	

وبطريقة غير مشروعة وتعسفية؛
• المسلحة 	 القوات  في  الخدمة  على  محمي  آخر  أي شخص  أو  الحرب  أسير  إرغام 

المعادية؛ بالدولة 
• حرمان أسير الحرب أو أي شخص آخر محمي من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية 	

وبدون تحيز؛
• النفي أو النقل غير المشروع أو الحجز غير المشروع ألي شخص محمي )على النحو 	

المحدد في اتفاقية جنيف الرابعة(؛ و
• أخذ الرهائن.	

 /130 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /51 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /50 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اتفاقية جنيف الرابعة، 147[

األول  اإلضافي  للبروتوكول  الجسيمة  االنتهاكات  الحرب:  6.1.6.9 جرائم 
)النزاعات المسلحة الدولية(

يتوسع البروتوكول اإلضافي األول في نطاق المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في 
اتفاقيات جنيف األربع ليشمل فئات إضافية من الضحايا.

وُتعد األعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949 أيضاً 
بمثابة انتهاكات جسيمة للبروتوكول اإلضافي األول إذا اقترفت ضد فئات من األشخاص 
غير  واألشخاص  والمقاتلون،  الالجئون،  فيهم  بمن  البروتوكول،  ذلك  بموجب  محميين 
المحتجزين بوصفهم أسرى حرب الذين سيحاكمون بسبب جريمة جراء العمليات العدائية، 

وأفراد الخدمات الطبية أو الدينية المدنيون، والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي. 

في  عليها  والمنصوص  جسيمة  مخالفات  تشكل  التي  األفعال  من  مزيد  يلي  وفيما 
البروتوكول اإلضافي األول:

• تعمد تعريض الصحة والسالمة البدنية أو العقلية ألي شخص لخطر بالغ عن طريق 	
تعريضه لما يلي:
- أي إجراء طبي؛
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-  عمليات البتر؛
-  التجارب الطبية أو العلمية؛ أو

-  استئصال األنسجة أو األعضاء بغية استزراعها؛
عندما ال تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني وال يتفق مع المعايير الطبية المرعية.

• األعمال التالية، إذا اقترفت عن عمد وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة:	
-  جعل السكان المدنيين أو األفراد المدنيين هدفاً للهجوم؛

-  شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو األعيان المدنية عن معرفة بأن مثل 
هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في األرواح، أو إصابات باألشخاص المدنيين أو 

أضراراً لألعيان المدنية؛
-  شن هجوم على األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة 
باألشخاص  إصابات  أو  األرواح،  في  بالغة  خسائر  يسبب  الهجوم  هذا  مثل  بأن 

المدنيين، أو أضراراً لألعيان المدنية؛
-  اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السالح هدفاً للهجوم؛

-  اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال؛
-  االستعمال الغادر للعالمة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو الكريستالة 

الحمراء، أو أية عالمات أخرى للحماية يقرها قانون النزاعات المسلحة؛ و
-  حرمان شخص يحميه البروتوكول اإلضافي األول من حقه في محاكمة عادلة طبقاً 

لألصول المرعية.
• األعمال التالية، إذا اقترفت عن عمد وبالمخالفة لقانون النزاعات المسلحة:	

-  قيام دولة االحتالل بنقل بعض سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها أو ترحيل 
أو نقل كل أو بعض سكان األراضي المحتلة داخل نطاق تلك األراضي أو خارجها؛

-  كل تأخير ال مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم؛
-  ممارسة التفرقة العنصرية )األبارتهيد( وغيرها من األساليب المبنية على التمييز 
العنصري والمنافية لإلنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية؛ و
-  شن الهجمات على اآلثار التاريخية وأماكن العبادة واألعمال الفنية التي يمكن التعرف 
عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية 
خاصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه األعيان. وينطبق هذا الحكم في الوقت الذي 
ال يتوفر فيه أي دليل على أن الخصم يستخدم هذه األعيان دعماً للمجهود الحربي، 
وفي الوقت الذي ال تكون فيه هذه اآلثار التاريخية وأماكن العبادة واألعمال الفنية في 

موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 11 و85[

7.1.6.9 جرائم الحرب: االنتهاكات الجسيمة األخرى لقوانين الحرب وأعرافها 
)النزاعات المسلحة الدولية(

ترد األفعال التالية في المادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها 
انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وأعرافها )باإلضافة إلى المخالفات الجسيمة المذكورة 

أعاله(، والتي تشكل جرائم حرب في نزاع مسلح دولي:
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• ال 	 مدنيين  أفراد  ضد  أو  هذه  بصفتهم  المدنيين  السكان  ضد  هجمات  توجيه  تعمد 
يشاركون مباشرة في األعمال الحربية؛

• تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي ال تشكل أهدافاً عسكرية؛	
• تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات 	

بميثاق األمم  مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمالً 
المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب 

قانون النزاعات المسلحة؛
• األرواح 	 في  تبعية  خسائر  عن  سيسفر  الهجوم  هذا  بأن  العلم  مع  هجوم  شن  تعمد 

واسع  إحداث ضرر  أو  مدنية  إلحاق أضرار  أو عن  المدنيين  بين  إصابات  أو عن 
النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل 

المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
• مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء التي ال تكون أهدافاً 	

عسكرية بأية وسيلة كانت؛
• قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛	
• إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم 	

التفاقيات  المميزة  الشعارات  وكذلك  العسكرية،  وأزيائها  شاراتها  أو  المتحدة  األمم 
جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم؛

• قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين 	
إلى األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم 

داخل هذه األرض أو خارجها؛
• تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية 	

المرضى  تجمع  وأماكن  والمستشفيات  التاريخية،  واآلثار  الخيرية،  أو  العلمية  أو 
والجرحى شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية؛

• إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاٍد للتشويه البدني أو ألي نوع 	
من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو 
المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك 

الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
• قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاٍد أو إصابتهم غدراً؛	
• إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛	
• تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه 	

ضرورات الحرب؛
• إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة 	

في أية محكمة؛
• إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم 	

حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
• نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة؛	
• استخدام السموم أو األسلحة المسممة؛	
• استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من 	

السوائل أو المواد أو األجهزة؛
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• مثل 	 البشري،  الجسم  في  بسهولة  تتسطح  أو  تتمدد  التي  الرصاصات  استخدام 
الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات 

المحززة الغالف؛
• استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو 	

آالماً ال لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها؛
• االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛	
• االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم 	

خطيراً  انتهاكاً  أيضاً  يشكل  الجنسي  العنف  أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو  القسري، 
التفاقيات جنيف؛

• استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة 	
من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة؛

• تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من 	
مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي؛

• تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ال غنى 	
عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه 

في اتفاقيات جنيف؛ و
• تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة 	

أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في األعمال الحربية.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[

)النزاعات  المشتركة   3 للمادة  الجسيمة  االنتهاكات  الحرب:  8.1.6.9 جرائم 
المسلحة غير الدولية(

 3 للمادة  الجسيمة  االنتهاكات  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  يعرف 
بأنها   1949 أغسطس  آب/   12 في  المؤرخة  األربع  جنيف  اتفاقيات  بين  المشتركة 
في  مباشرة  يشتركون  ال  الذين  األشخاص  ضد  المرتكبة  التالية  األفعال  من  فعل  أي 
األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص 

العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر:
• والتشويه، 	 أشكاله،  بجميع  القتل  وبخاصة  البدنية،  والسالمة  الحياة  على  االعتداء 

والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
• االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛	
• أخذ الرهائن؛ و	
• إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً 	

قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[
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9.1.6.9 جرائم الحرب: االنتهاكات الجسيمة األخرى لقوانين الحرب وأعرافها 
)النزاعات المسلحة غير الدولية(

ترد األفعال التالية في المادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها 
انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وأعرافها )باإلضافة إلى المخالفات الواردة في المادة 
الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع، المذكورة أعاله(، والتي تشكل جرائم حرب 

في نزاع مسلح غير دولي:
• ال 	 مدنيين  أفراد  ضد  أو  هذه  بصفتهم  المدنيين  السكان  ضد  هجمات  توجيه  تعمد 

يشاركون مباشرة في األعمال العدائية؛
• تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من 	

مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي؛
• تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات 	

بميثاق األمم  مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمالً 
بموجب  المدنية  للمواقع  أو  للمدنيين  توفر  التي  الحماية  يستحقون  داموا  ما  المتحدة 

القانون الدولي للنزاعات المسلحة؛
• تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية 	

المرضى  تجمع  وأماكن  والمستشفيات،  التاريخية،  واآلثار  الخيرية،  أو  العلمية  أو 
والجرحى، شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية؛

• نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة؛	
• االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم 	

القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 
3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع؛

• تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو 	
في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في األعمال الحربية؛

• إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداٍع من 	
أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة؛

• قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً؛	
• إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛	
• إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو 	

ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة 
األسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب 

في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛ و
• تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه 	

ضرورات النزاع.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[

10.1.6.9 جرائم ضد اإلنسانية، التعريف )النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 
المسلحة غير الدولية(

تعرف المادة 7 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد االنسانية 
بأنها أي فعل من األفعال التالية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي 

موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
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• القتل العمد؛	
• اإلبادة؛	
• االسترقاق؛	
• إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛	
• السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد 	

األساسية للقانون الدولي؛
• التعذيب؛	
• االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم 	

القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
• اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو 	

قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، أو ألسباب أخرى من المسلم 
عالمياً بأن القانون الدولي ال يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه 

الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
• االختفاء القسري لألشخاص؛	
• جريمة الفصل العنصري؛ و	
• األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو 	

في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 7[

11.1.6.9 جرائم ضد اإلنسانية: ليس فقط في النزاعات المسلحة
يمكن أن ترتكب جريمة ضد اإلنسانية خارج سياق نزاع مسلح.

12.1.6.9 اإلبادة الجماعية )النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير 
الدولية(

تعرف المادة 6 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اإلبادة الجماعية بأنها 
أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية 

بصفتها هذه، إهالكاً كلياً أو جزئياً:
•  قتل أفراد الجماعة؛	
•  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛	
•  إخضاع الجماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً؛	
•  فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة؛	
•  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.	

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 6/ اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها، 2[

13.1.6.9 اإلبادة الجماعية: ليس فقط في النزاعات المسلحة
يمكن أن ترتكب جريمة اإلبادة الجماعية خارج سياق نزاع مسلح.

2.6.9 أسباب امتناع المسؤولية الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية
يناقش هذا القسم الفرعي أسباب امتناع المسؤولية الجنائية في المحكمة الجنائية الدولية. 

وتنطبق هذه القواعد على أية حالة يكون للمحكمة الجنائية الدولية والية عليها.
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توضيحية  أسباب  الدولية هي  الجنائية  المحكمة  في  المتاحة  المسؤولية  امتناع  وأسباب 
ألنواع الدفوع المتاحة في المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة. وُينصح 
قراء هذا الدليل بالرجوع إلى مستشاريهم القانونيين بشأن أسباب امتناع المسؤولية عن 

جرائم الحرب المتاحة في أنظمتهم الوطنية.

1.2.6.9 الدفوع: أسباب امتناع المسؤولية الجنائية
رهناً باستيفاء متطلبات قانونية محددة، ال ُيسأل الشخص المتهم بارتكاب جريمة حرب 

أو جريمة دولية أخرى جنائياً إذا كان وقت ارتكابه الجريمة:
• طبيعة 	 أو  مشروعية  عدم  إدراك  على  قدرته  يعدم  عقلياً  قصوراً  أو  مرضاً  يعاني 

سلوكه؛
• في حالة ُسكر، مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه )ما لم 	

يكن الشخص قد سكر باختياره وكان يعلم بالمخاطر المرتبطة بالسكر أو تجاهلها(؛
• يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر، أو يدافع في حالة 	

عن  أو  آخر  شخص  أو  الشخص  لبقاء  عنها  غنى  ال  ممتلكات  عن  الحرب  جرائم 
ممتلكات ال غنى عنها إلنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، 
وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر 
أو الممتلكات المقصود حمايتها )واشتراك الشخص في عملية دفاعية ال يشكل في حد 

ذاته سبباً المتناع المسؤولية الجنائية(؛ و
• إذا كان السلوك قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث 	

أو شخص آخر، وتصرف  الشخص  ذلك  أو وشيك ضد  بدني جسيم مستمر  ضرر 
التهديد، شريطة أال يقصد الشخص أن  لتجنب هذا  الشخص تصرفاً الزماً ومعقوالً 

يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 31[

2.2.6.9 الغلط في القانون
الجهل بالقانون ليس عذراً. وهو ال يعفي مرتكب الجريمة من المسؤولية الجنائية.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 32[

3.2.6.9 الغلط في الوقائع
ال يشكل الغلط في الوقائع سبباً المتناع المسؤولية الجنائية إال إذا نجم عنه انتفاء الركن 

المعنوي )القصد الجنائي mens rea( المطلوب الرتكاب الجريمة.

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 32[
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4.2.6.9 أوامر الرؤساء
ألمر  امتثاالً  تم  قد  الجريمة  ارتكابه  كان  إذا  الجنائية  المسؤولية  من  الشخص  يعفى  ال 

حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، عدا في الحاالت التالية:
• إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني؛	
• إذا لم يكن الشخص على علم بأن األمر غير مشروع؛ و	
• إذا لم تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة.	

]نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 33/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني 
العرفي، المجلد األول، 155[

7.9 الضمانات القضائية
يحدد هذا القسم الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة لألشخاص الرتكابهم جرائم مرتبطة 

بالنزاع المسلح، واألشخاص تحت سلطة أحد أطراف النزاع.

ويوفر قانون النزاعات المسلحة الضمانات القضائية األساسية لجميع األشخاص الذين 
 .)1.7.9 الفرعي  القسم  )انظر  المسلح  بالنزاع  مرتبطة  جريمة  الرتكابهم  يحاكمون 
التفصيلية لمحاكمة  القواعد  الدولية  المسلحة  النزاعات  قانون  إلى ذلك، يحدد  باإلضافة 
أسرى الحرب )انظر القسم الفرعي 2.7.9( واألشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف 

الرابعة )انظر القسم الفرعي 3.7.9(.

كما توفر األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة ضمانات قضائية للمتهم، 
والتي ال يناقشها هذا الدليل. وفيما يلي مراجع األحكام المحددة في تلك األنظمة األساسية.

للمحكمة  األساسي  النظام  و67/   66 الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  ]نظام 
الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام   /21 السابقة،  ليوغسالفيا  الخاصة  الدولية  الجنائية 

الدولية الخاصة لرواندا، 20[

1.7.9 الضمانات القضائية األساسية
1.1.7.9 الضمانات األساسية

لكل شخص يحاكم الرتكابه جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح الحق في التمتع بالضمانات 
القضائية األساسية.

حول  دراسة   /6 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /75 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 100-103[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.1.7.9 اإلجراءات القضائية العادية
ال يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة 

مرتبطة بالنزاع المسلح دون محاكمة عادلة.

ويجب أن تتم اإلجراءات القضائية عن طريق محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيالً قانونياً 
وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها اإلجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً، 

والتي تتضمن ما يلي:
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• مبدأ القانونية )المحاكمة بموجب القانون الساري وقت ارتكاب الجريمة، وعدم رجعية 	
القانون، وعدم جواز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة(؛

• ال تجوز أية محاكمة أو معاقبة أكثر من مرة على الفعل نفسه أو على التهمة نفسها 	
)عدم محاكمة الشخص مرتين بنفس التهمة(؛

• مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية؛	
• المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته؛	
• الحق في إطالع المتهم دون إبطاء على تفاصيل الجريمة المتهم بارتكابها؛	
• حق كل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً؛	
• بمناقشتهم 	 الغير  يكلف  أو  اإلثبات  شهود  يناقش  أن  بجريمة  متهم  شخص  أي  حق 

كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها 
استدعاء شهود اإلثبات؛

• ال يجوز أن يرغم أي شخص متهم على اإلدالء بشهادة على نفسه أو على االعتراف 	
بأنه مذنب؛

• الحق في طلب النطق بالحكم علناً؛ و	
• الحق في التنبيه إلى اإلجراءات القضائية وغيرها التي يحق له االلتجاء إليها وإلى 	

المدد الزمنية التي تتخذ فيها تلك اإلجراءات.

لمزيد من التوجيه بشأن الحق في محاكمة عادلة في القانون العرفي للنزاعات المسلحة، 
انظر التعليق على المادة 100، »ضمانات المحاكمة العادلة«، في دراسة حول القانون 

الدولي اإلنساني العرفي التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر، المجلد األول.

حول  دراسة   /6 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول   /75 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 100-102[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.1.7.9 النزاعات المسلحة غير الدولية
في أي نزاع مسلح غير دولي، يحظر تماماً إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء 
القضائية  الضمانات  جميع  وتكفل  قانونياً،  تشكيالً  مشكلة  محكمة  أمام  سابقة  محاكمة 

الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[

بارتكاب جرائم مرتبطة  المتهمين  القضائية لألشخاص  الضمانات  تم توضيح هذه  وقد 
النزاعات  يحكم  الذي  الثاني  اإلضافي  البروتوكول  في  أكبر  بشكل  وشرحها  بالنزاع 

المسلحة غير الدولية.

]البروتوكول اإلضافي الثاني، 6[

4.1.7.9  عقوبة اإلعدام
ال يحظر قانون النزاعات المسلحة عقوبة اإلعدام في حد ذاتها. ومع ذلك، فقد انضمت 
تشريعات وطنية  أو سنت  اإلعدام  التي تحظر عقوبة  الدولية  االتفاقيات  إلى  دول عدة 

لحظرها، سواًء في وقت السلم أو أثناء أي نزاع مسلح.
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إصدار حكم  تجنب  يجب  أنه  على  المسلحة  النزاعات  قانون  ينص  ذلك،  إلى  باإلضافة 
اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن،  باإلعدام على أوالت األحمال أو أمهات صغار األطفال 
بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح. وال يجوز أن ينفذ حكم اإلعدام على مثل هؤالء النسوة.

وقت  ثمانية عشر عاماً  تقل سنه عن  بإعدام شخص  وال يجوز بأي حال إصدار حكم 
اقتراف الجريمة.

البروتوكول  و77/   76 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /68 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية 
اإلضافي الثاني، 6[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.7.9 محاكمة أسرى الحرب )النزاعات المسلحة الدولية(
1.2.7.9 القوانين واجبة التطبيق: القوانين نفسها في القوات المسلحة بالدولة 

الحاجزة
بالدولة  القوات المسلحة  للقوانين واللوائح واألوامر السارية في  يخضع أسرى الحرب 

الحاجزة، وال تجوز معاقبتهم إال على هذا األساس.

وال يسمح بأية مالحقة قضائية أو عقوبة تخالف قانون النزاعات المسلحة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 82[

2.2.7.9 االختيار بين اإلجراءات الجزائية والعقوبات التأديبية
إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا 
اقترفه أسير الحرب بينما ال يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب أال 

يترتب على مثل هذا العمل إال عقوبة تأديبية.

عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير 
حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر 

قدر من التسامح وتطبق اإلجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكناً.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 82 و83[

3.2.7.9 الحبس االحتياطي انتظاراً للمحاكمة
الحالتين  في  إال  المحاكمة  انتظار  في  احتياطياً  محبوساً  الحرب  أسير  إبقاء  يجوز  ال 

التاليتين:
• إزاء 	 الحاجزة  الدولة  في  المسلحة  القوات  أفراد  على  يطبق  نفسه  اإلجراء  كان  إذا 

المخالفات المماثلة؛ أو
• إذا اقتضت ذلك مصلحة األمن الوطني.	

وال يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس االحتياطي على ثالثة أشهر. ويحق ألسرى 
أسير  مثل  نفسها  والحماية  المعاملة  للمحاكمة  انتظاراً  االحتياطي  الحبس  في  الحرب 

الحرب الذي يتم حبسه كعقوبة تأديبية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 97 و98 و103[
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4.2.7.9 اإلجراءات القضائية: عدم جواز المحاكمة على أفعال لم تكن محظورة 
بموجب قانون كان سارياً وقت ارتكابها

ال يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل ال يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة 
أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 99[

5.2.7.9 اإلجراءات القضائية: حظر اإلكراه على االعتراف
ال يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على االعتراف 

بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 99[

6.2.7.9 اإلجراءات القضائية: اإلبالغ باالتهامات
يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة االتهام 
التي يحاكم بسببها وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى القوانين السارية 

بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 105[

7.2.7.9 اإلجراءات القضائية: الحق في وسيلة للدفاع
الدفاع عن نفسه والحصول على  إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة  ال يجوز 

مساعدة محام أو مستشار مؤهل.

ألسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زمالئه األسرى، والدفاع عنه بواسطة 
محاٍم مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، واالستعانة إذا رأى ذلك ضرورياً بخدمات مترجم 

مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.

في  التعريف  )انظر  الحامية  الدولة  على  يتعين  لمحاٍم،  األسير  اختيار  عدم  حالة  وفي 
األقل  أسبوع على  فرصة  الحامية  للدولة  وُتعطى  محامياً،  له  توفر  أن  الثالث(  الفصل 
لهذا الغرض. وفي حالة عدم اختيار محاٍم بواسطة األسير أو الدولة الحامية، يتعين على 

الدولة الحاجزة أن تعين محامياً مؤهالً للدفاع عن المتهم.

وتعطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة ال تقل عن أسبوعين قبل 
بدء المحاكمة وكذلك التسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه عن المتهم.

وألسير الحرب الحق في مقابلة محاميه دون حضور رقيب.

ويحق للمحامي أن يتحدث مع جميع الشهود، بمن فيهم أسرى الحرب اآلخرون، إلعداد 
دفاعه عن المتهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 99 و105[
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8.2.7.9 اإلجراءات القضائية: دور الدولة الحامية
يتعين على الدولة الحاجزة إخطار الدولة الحامية قبل بدء المحاكمة بثالثة أسابيع على 
األقل بجميع بيانات المتهم، ومكان حجزه أو حبسه، وبيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، 

واسم المحكمة، وتاريخ بدء المحاكمة. ويبلغ اإلخطار نفسه لممثل األسرى.

إليه أعاله إلى الدولة  إذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول اإلخطار المشار 
الحامية وأسير الحرب وممثل األسرى المعني، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.

ولممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إال إذا كان ال بد أن ُتجرى في جلسات 
سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة.

ويبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فوراً إلى الدولة الحامية مع إخطار يبين فيه 
أيضاً ما إذا كان لألسير حق في االستئناف. ويبلغ اإلخطار أيضاً ألسير الحرب المتهم 

إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره.

كما يتم إبالغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه 
في االستئناف.

ذلك،  من  بدالً  األخيرة.  السنوات  في  الحامية  الدول  نظام  استخدام  يتم  لم  الواقع،  وفي 
أصبحت اللجنة الدولية للصليب األحمر معترفاً بها كبديل للدولة الحامية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 104 و105 و107[

9.2.7.9 اإلجراءات القضائية: متطلبات إجرائية إضافية
يجب احترام المتطلبات اإلجرائية التالية:

• محاكمة أسرى الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح القوانين 	
عن  الحاجزة  الدولة  قوات  أفراد  من  أي  بمحاكمة  المدنية  للمحاكم  القائمة صراحة 

المخالفة نفسها التي يالحق أسير الحرب قضائياً بسببها؛
• المحاكمة بواسطة محكمة تتوفر فيها الضمانات األساسية المتعارف عليها عموماً من 	

حيث االستقالل وعدم التحيز؛
• تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف؛ و	
• ال يعاقب أسير الحرب إال مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.	

]اتفاقية جنيف الثالثة، 84 و86 و103 و105[
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10.2.7.9 اإلجراءات القضائية: االستئناف
بالدولة  المسلحة  القوات  أفراد  على  المنطبقة  الشروط  بنفس  الحق،  حرب  أسير  لكل 
الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر 
فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في االستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 106[

للقوات  المتبعة  نفسها  واإلجراءات  والمحاكم  العقوبات  11.2.7.9 العقوبات: 
المسلحة بالدولة الحاجزة

ال يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذاً إال إذا كان صادراً من المحاكم ذاتها 
وطبقاً لإلجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة.

ال يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بأية عقوبة خالف العقوبات المقررة عن األفعال 
ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 87 و102[

12.2.7.9 العقوبات: عدم جواز اإللزام بواجب الوالء
عند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد 
حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب 

للوالء لها.

وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم 
بها األسير، وهي ليست ملزمة بتطبيق حد أدنى لهذه العقوبة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 87[

13.2.7.9 العقوبات: عدم جواز الحرمان من الرتب
ال يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 87[

14.2.7.9 العقوبات: عقوبة اإلعدام
يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب 

عقوبة اإلعدام طبقاً لقوانين الدولة الحاجزة.

وال ينفذ حكم باإلعدام على أسير حرب قبل انقضاء مهلة ال تقل عن ستة شهور من تاريخ 
وصول اإلخطار بالحكم النهائي الذي يؤيد حكم اإلعدام إلى الدولة الحامية.
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وال يجوز إصدار الحكم باإلعدام على أحد أسرى الحرب إال بعد توجيه نظر المحكمة 
إلى أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للوالء لها.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 100 و101[

15.2.7.9 العقوبات: تنفيذ العقوبات
في  التنفيذ،  واجبة  تصبح  أن  بعد  الحرب،  أسرى  على  بها  المحكوم  العقوبات  ُتقضى 

المنشآت وفي الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.

وفي جميع األحوال، فإن أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يحق لهم:
• أن يعاملوا معاملة إنسانية، ويجب أال يتعرضوا للتعذيب أو القسوة، بما في ذلك العقاب 	

البدني أو الحبس في أماكن ال يدخلها ضوء النهار؛
• استالم وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على األقل كل شهر؛	
• التريض بانتظام في الهواء الطلق؛	
• قد 	 التي  الروحية  والمساعدة  الصحية،  حالتهم  تتطلبها  التي  الطبية  الرعاية  تلقي 

يرغبونها؛
• تلقي زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر ومندوبيها؛ و	
• تقديم الشكاوى والطلبات المتعلقة بظروف احتجازهم إلى كل من:	

- السلطات العسكرية التي هم في قبضتها؛ أو
- ممثلو اللجنة الدولية للصليب األحمر.

باإلضافة إلى ذلك، ال بد من اإلشارة إلى وضع األسيرات الالئي يحكم عليهن بعقوبات 
في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل اإلشراف المباشر عليهن إلى نساء. وال 

يجوز تفتيشهن إال بواسطة نساء.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 78 و87 و88 و108 و126[

16.2.9.7 أسرى الحرب المحكوم عليهم في جرائم ارتكبوها قبل وقوعهم في 
األسر

يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها 
قبل وقوعهم في األسر بحق اإلفادة من أحكام اتفاقية جنيف الثالثة، حتى ولو حكم عليهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 85[
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17.2.7.9 المعاملة بعد قضاء العقوبة
ال يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات قضائية عن معاملة 

األسرى اآلخرين.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 88[

3.7.9 محاكمة المدنيين )النزاعات المسلحة الدولية(
للمدنيين  الجنائية  بالمحاكمة  المتعلقة  التفصيلية  القواعد  الفرعي  القسم  هذا  يناقش 
في  سواًء  المعتقلين  الرابعة  جنيف  اتفاقية  بموجب  اآلخرين  المحميين  واألشخاص 

األراضي المحتلة أو في أراضي أحد أطراف نزاع مسلح دولي.

الرابعة،  جنيف  اتفاقية  بموجب  المحمي«  »الشخص  تعريف  مناقشة  على  لالطالع 
صفة  عليهم  تنطبق  الذين  المدنيين  احتجاز  يجوز  متى  بشأن  الموضوعية  والقواعد 
»األشخاص المحميين« أو احتجازهم، وتحت أي ظروف يجوز ذلك، راجع القسم 4.7.

1.3.7.9 القانون الواجب التطبيق: المعتقلون المدنيون
كقاعدة عامة، تظل القوانين الجزائية التي تطبق على األجانب في األراضي التي يوجدون 
بها وقت السلم سارية على المعتقلين المدنيين. وتظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون 

مخالفات أثناء االعتقال التشريعات السارية في األراضي التي يوجدون بها.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 117[

تستوجب  ال  بينما  المدنيون  المعتقلون  اقترفها  إذا  العقوبة  تستوجب  األعمال  كانت  إذا 
عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب أال يترتب على هذه األعمال إال عقوبات 

تأديبية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 126-117[

2.3.7.9 القانون الواجب التطبيق: حماية األشخاص في األراضي المحتلة
تبقى التشريعات الجزائية الخاصة باألراضي المحتلة نافذة أثناء االحتالل، ما لم تلغها 
دولة االحتالل أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق اتفاقيات 

جنيف.

للجرائم  محاكمات  وإجراء  عملها  المحتلة  األراضي  محاكم  تواصل  االحتالل،  وأثناء 
يمثل  وأال  فعال،  نحو  على  العدالة  تطبيق  شريطة  المحتلة،  األراضي  قوانين  بموجب 
عمل محاكم األراضي المحتلة تهديداً ألمن دولة االحتالل أو عقبة أمام تطبيق اتفاقيات 
جنيف. وهكذا، يجب محاكمة األشخاص المتهمين بانتهاك القوانين الجزائية في األراضي 

المحتلة بواسطة محاكم األراضي المحتلة، شريطة أن تكون في حالة عمل.
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لدولة  يجوز   ،2.12 القسم  في  التفصيل  من  بمزيد  مبين  هو  كما  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والوفاء  للحكومة،  المنتظمة  اإلدارة  على  للحفاظ  جزائية  قوانين  إصدار  االحتالل 
بالتزاماتها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وضمان أمن قواتها المسلحة وإدارتها )بما في ذلك 

األفراد واألعيان(.

وفي حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة االحتالل، يجوز لدولة االحتالل 
أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيالً قانونياً.

في  االستئناف  محاكم  عقد  ويفضل  المحتلة.  األراضي  في  المحاكم  تعقد  أن  ويجب 
األراضي المحتلة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 64 و66[

3.3.7.9 األراضي المحتلة: عدم رجعية القوانين التي تصدرها دولة االحتالل
بأثر  االحتالل  دولة  قوانين  االحتالل  لدولة  التابعة  العسكرية  المحاكم  تطبق  أال  يجب 
رجعي. وبعبارة أخرى، فإنه ال يجوز لها أن تطبق إال القوانين التي كانت سارية في 

الوقت الذي ارتكب فيه الفعل.

عالوة على ذلك، يجب أن تضع في االعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة االحتالل.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 65 و67[

دولة  قبل  من  واإلدانة  والمحاكمة  التوقيف  على  المفروضة  4.3.7.9 القيود 
االحتالل

ال يجوز لدولة االحتالل أن تقبض على األشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب 
لالحتالل،  مؤقت  انقطاع  أثناء  أو  االحتالل  قبل  عنها  أعربوا  آراء  أو  اقترفوها  أفعال 

باستثناء جرائم الحرب.

وال يجوز القبض على رعايا دولة االحتالل الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى األراضي 
المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن األراضي المحتلة، إال بسبب مخالفات 
العام اقترفوها قبل بدء  للقانون  العدائية، أو بسبب مخالفات  اقترفوها بعد بدء األعمال 
األعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة 

المحتلة أراضيها.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 70[
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5.3.7.9 اإلجراءات القضائية: اإلجراءات الجزائية
تنطبق اإلجراءات الجزائية نفسها على:

• محاكمات األشخاص المحميين من قبل دولة االحتالل؛ و	
• محاكمات المعتقلين المدنيين من قبل الدولة الحاجزة.	

]اتفاقية جنيف الرابعة، 71-76 و126[

6.3.7.9 الضمانات القضائية
تنطبق الضمانات القضائية التالية على األشخاص المحميين الذين تتهمهم دولة االحتالل 

أو الدولة الحاجزة بارتكاب جرائم:
• إبالغ أي متهم بلغة يفهمها بتفاصيل االتهامات الموجهة إليه؛	
• نظر الدعوى بأسرع ما يمكن؛	
• الحق في إعداد دفاعه، بما في ذلك تقديم األدلة الالزمة لدفاعه، واستدعاء الشهود؛	
• الحق في االستعانة بمحاٍم مؤهل يختاره، بما في ذلك الحق في تلقي زيارات منه؛ و	

- إذا لم يقدم المتهم على اختيار محاٍم، تعين له الدولة الحامية محامياً؛
- في حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على الدولة 

الحاجزة أو دولة االحتالل أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم؛
• الحق في أن يستعين بمترجم، وله في أي وقت أن يعترض على المترجم أو يطلب 	

تغييره؛
• الحق في محاكمة عادية أمام محكمة مختصة؛ و	
• والمهلة 	 االستئناف  في  حقوقه  بكامل  يبلغ  وأن  االستئناف  وسائل  استخدام  حق 

المقررة له.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 73-71[

7.3.7.9 اإلجراءات القضائية: دور الدولة الحامية
يتم إبالغ الدولة الحامية )انظر التعريف: الفصل الثالث(، قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة 
أو  معتقل  مدني  أي شخص  تتخذ ضد  التي  الجنائية  اإلجراءات  بجميع  أسابيع،  بثالثة 
محمي في األراضي المحتلة تكون عقوبتها اإلعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر. ويجب 
أن يتضمن اإلخطار بيانات هوية المتهم، ومكان اإلقامة أو االحتجاز، وتفاصيل التهمة 
أو التهم مع ذكر األحكام الجزائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها، واسم المحكمة التي 

ستنظر في الدعوى، ومكان وتاريخ انعقاد الجلسة األولى للمحاكمة.

وال تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أن اإلخطار قد تم تقديمه.

ويكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات المحاكمة، إال إذا جرت المحاكمة، 
بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة ألمن دولة االحتالل.

تبلغ للدولة الحامية جميع األحكام التي تتضمن تطبيق عقوبة اإلعدام أو السجن لمدة أكثر 
من سنتين. وال تبدأ مهلة االستئناف إال بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 71 و74[
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8.3.7.9 عقوبة اإلعدام: اإلجراءات
يحق للشخص المحكوم عليه باإلعدام رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.

وال ينفذ حكم باإلعدام قبل مضي مدة ال تقل عن ستة شهور من تاريخ استالم الدولة 
رفض  بقرار  أو  اإلعدام،  عقوبة  يؤيد  الذي  النهائي  بالحكم  المتعلق  لإلخطار  الحامية 

التماس العفو أو إرجاء العقوبة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 75[

9.3.7.9 عقوبة اإلعدام: القيود
ال يجوز أن تقضي محاكم دولة االحتالل بعقوبة اإلعدام على أشخاص محميين إال في 
الحاالت التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية 
التابعة لدولة االحتالل، أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة أكثر من شخص، وبشرط أن 
يكون اإلعدام هو عقوبة هذه الحاالت بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في األراضي 

المحتلة قبل بدء االحتالل.

عالوة على ذلك، ال يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إال بعد توجيه نظر المحكمة 
إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة االحتالل، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للوالء 

نحوها.

وال يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً 
وقت اقتراف المخالفة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 68[

10.3.7.9 المعاملة أثناء قضاء الحكم
العقوبات  يدانون  الذين  المعتقلون  المدنيون  أو  المحميون  األشخاص  يقضي  أن  يجب 
الصادرة عليهم في البلد الذي ثبتت فيه إدانتهم. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين. 
ويجب أن يتلقوا معاملة إنسانية. ويوفر لهم نظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على 
صحتهم ويناظر على األقل النظام المتبع في السجون األخرى في ذلك البلد. ويكون لهم 
الحق في تلقي الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمعاونة الروحية، وتلقي 

زيارات من مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر ومن ذويهم.

ويجب أن تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل اإلشراف المباشر عليهن 
إلى نساء. وال يجوز تفتيشهن إال بواسطة نساء.
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ويحظر السجن في مباٍن ال يدخلها ضوء النهار، وجميع أشكال القسوة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 76 و118 و116[
 

أثناء  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  واألفراد  الدولة  8.9 مسؤولية 
عمليات إنفاذ القانون

يوضح هذا القسم مسؤوليات الدول واألفراد عن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء عمليات 
إنفاذ القانون.

1.8.9 القانون الواجب التطبيق
1.1.8.9 قاعدة

عمليات إنفاذ القانون، أي الحاالت بخالف النزاعات المسلحة )على النحو الموضح في 
القسم الفرعي 2.1.1.14(، يحكمها القانون الوطني وقانون حقوق اإلنسان.

ومع ذلك، ال بد من اإلشارة إلى أن الحاالت بخالف النزاعات المسلحة، مثل عمليات 
مكافحة الشغب التي تنفذها القوات المسلحة، يمكن أن تنفذ على أراضي دولة يحدث فيها 
المسلحة  النزاعات  قانون  الحاالت، تكون أحكام معينة في  نزاع مسلح. وفي مثل هذه 
واجبة التطبيق، مثل تلك األحكام المتصلة باعتقال المدنيين الذين يمثلون تهديداً أمنياً ألحد 

أطراف النزاع )انظر الفصل السابع(.

2.1.8.9 المعاهدات ومعايير القانون غير الملزم
تتعامل المعاهدات ومعايير القانون غير الملزم التالية مع إنفاذ التزامات حقوق اإلنسان 

على المستوى الوطني في عمليات إنفاذ القانون.

والمعاهدة الرئيسية لحقوق اإلنسان في هذا المجال هي العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية.

وتتمثل المعايير الرئيسية للقانون غير الملزم في هذا المجال فيما يلي:
•  مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 1979؛ و	
•  المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين 	

بإنفاذ القوانين، 1990.

الواردة  لتلك األحكام  مشابهة  أحكاماً  اإلنسان  لحقوق  إقليمية معينة  وتتضمن معاهدات 
في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وُينصح قراء هذا الدليل بالرجوع 
إلى مستشاريهم القانونيين للتعرف على مزيد من معاهدات حقوق اإلنسان التي قد تكون 

دولهم أطرافاً فيها.
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2.8.9 التزامات الدول ومسؤولياتها
1.2.8.9 الحفاظ على القانون والنظام العام: قاعدة 

تقع مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام العام على عاتق السلطات المدنية وهي مهمة 
الشرطة أو القوات شبه العسكرية المخصصة لهذا الغرض أو كليهما.

ومع ذلك، قد ُيطلب من القوات المسلحة مساعدة السلطات المدنية في الحفاظ على القانون 
والنظام العام، وخصوصاً في حاالت التوترات أو العنف أو االضطرابات الداخلية )انظر 

القسم الفرعي 1.1.1.14(.

2.2.8.9 واجب احترام حقوق اإلنسان وكفالة احترامها
األفراد  لجميع  الحقوق  هذه  احترام  وكفالة  اإلنسان  حقوق  احترام  واجب  الدول  على 

الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها.

وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة أن واجب كفالة احترام 
والتشريعية  اإلدارية  التدابير  اتخاذ  أخرى،  أمور  بين  من  يتضمن،  اإلنسان  حقوق 
والقضائية وغيرها من التدابير )بما في ذلك توفير التعليم والتدريب(. وفي حالة مشاركة 
قواعد  واجب وضع  يشمل  األمر  هذا  فإن  القانون،  إنفاذ  عمليات  في  المسلحة  القوات 

ولوائح الستخدام القوة.

المعنية بحقوق اإلنسان،  اللجنة  المدنية والسياسية، 2/  بالحقوق  الدولي الخاص  ]العهد 
]CCPR/C/21/REV.1/Add.13 .التعليق العام 31، وثيقة األمم المتحدة

3.2.8.9 القواعد واللوائح الخاصة باستخدام القوة
على الحكومات وقادة القوات المسلحة المشاركة في عمليات إنفاذ القوانين اعتماد وتنفيذ 
للقوة ضد  القوانين  بإنفاذ  المكلفين  المسلحة  القوات  أفراد  استخدام  بشأن  ولوائح  قواعد 

األفراد.

ويجب أن تمتثل هذه القواعد واللوائح من كل النواحي لمتطلبات قانون حقوق اإلنسان 
وأحكام القانون الوطني بشأن استخدام القوة.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 1[

لالطالع على مناقشة تفصيلية للقواعد الموضوعية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية 
في عمليات إنفاذ القانون، انظر القسم الفرعي 1.2.14.

4.2.8.9 الحق في التظلم
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التزام الدول بأن تكفل توفير 

سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه.

ويشمل توفير سبيل فعال للتظلم الحق في الحصول على التعويض الذي تحدده السلطات 
القضائية أو اإلدارية أو التشريعية المختصة.
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باإلضافة إلى ذلك، تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح 
المتظلمين.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2[

التظلم  المتحدة أن الحق في  التابعة لألمم  المعنية بحقوق اإلنسان  اللجنة  وقد أوضحت 
الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشمل واجب من جانب الدولة 
للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان، وإذا استدعى األمر، للمالحقة الجنائية ألولئك الذين 

اقترفوا تلك االنتهاكات.

 CCPR/.اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31، وثيقة األمم المتحدة[
]C/21/REV.1/Add.13

5.2.8.9 إجراءات اإلبالغ واالستعراض
الموظفين  جانب  من  النارية  واألسلحة  القوة  استخدام  بشأن  األساسية  المبادئ  توفر 
اإلنسان  حقوق  باحترام  بالتزامها  الوفاء  بشأن  للدول  التوجيه  القوانين  بإنفاذ  المكلفين 

وكفالة احترامها.

وتنص هذه المبادئ على أن الحكومات والقوات المسلحة يجب أن تضع إجراءات فعالة 
لإلبالغ عن جميع الحوادث واستعراضها:

• حيثما يؤدي استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب أفراد القوات المسلحة المكلفين 	
بإنفاذ القوانين إلى جرح أو وفاة؛ أو

• حيثما يستخدم أفراد القوات المسلحة هؤالء األسلحة النارية في أداء واجبهم.	

وبشأن الحوادث المبلغ عنها طبقاً لهذين المبدأين، تكفل الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين 
اإلدارية  السلطات  فيه  تستطيع  وضع  وتأمين  فعالة،  استعراض  بعملية  القيام  تسهيل 

المستقلة أو سلطات النيابة المستقلة ممارسة اختصاصها القضائي في ظروف مالئمة.

وفي حاالت حدوث وفاة أو إصابة خطيرة أو عواقب جسيمة أخرى، يرسل على الفور تقرير 
مفصل إلى السلطات المختصة المسؤولة عن االستعراض اإلداري والرقابة القضائية.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 6 و11 و22[

6.2.8.9 إساءة استخدام القوة واألسلحة النارية
إساءة  أو  النارية  واألسلحة  للقوة  التعسفي  االستخدام  أن  الحكومات ضمان  على  يجب 
يستحق  أمر  القوانين  إنفاذ  بمهام  المكلفين  المسلحة  القوات  أفراد  جانب  من  استخدامها 

العقوبة باعتباره جريمة جنائية بموجب قانونها.

وال يجوز التذرع بظروف استثنائية، مثل حالة عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي 
طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ األساسية.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 8[
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لالطالع على القواعد الموضوعية التي تحكم استخدام القوة واألسلحة النارية في عمليات 
إنفاذ القانون، يمكن الرجوع إلى القسم الفرعي 1.2.14.

7.2.8.9 الحق في إقامة دعاوى إلجراء استعراض قضائي: األشخاص 
المتضررون من استخدام القوة

يتاح لألشخاص الذين يلحق بهم ضرر من استخدام القوة أو األسلحة النارية، أو لممثليهم 
القانونيين، أو ألقاربهم في حالة وفاة هؤالء األشخاص، الحق في إقامة الدعاوى إلجراء 

استعراض قضائي للحدث الذي تسبب في الضرر.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 23[

األشخاص  قضائي:  استعراض  إلجراء  دعاوى  إقامة  في  8.2.8.9 الحق 
المحرومون من حريتهم

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه 
المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.

في  حق  قانوني  غير  اعتقال  أو  توقيف  ضحية  كان  شخص  لكل  أنه  على  ينص  كما 
الحصول على تعويض.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9[

لالطالع على القواعد الموضوعية المتعلقة بالتوقيف واالعتقال في عمليات إنفاذ القانون، 
يمكن الرجوع إلى القسمين الفرعيين 3.2.14 و4.2.14.

3.8.9 التزامات األفراد ومسؤولياتهم
1.3.8.9 قاعدة

عندما يشارك أفراد القوات المسلحة في عمليات إنفاذ القانون، فإنهم يخضعون للقواعد 
المدنية  والمنظمات  المدنيون  الموظفون  لها  يخضع  التي  نفسها  األساسية  وااللتزامات 

المكلفة بمثل هذه الواجبات.

]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 1، التعليق[

2.3.8.9 احترام حقوق اإلنسان
قيامهم  أثناء  والنظام،  القانون  على  بالحفاظ  المكلفة  والمنظمات  الموظفين  على  يجب 
بواجباتهم، تعزيز حقوق اإلنسان لكل األشخاص وحمايتها واحترامها دون أي تمييز ضار.

]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 2[

3.3.8.9 مسؤولية القيادة
يجب أن يتحمل القادة المسؤولية إذا كانوا على علم، أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا، 
بأن المرؤوسين تحت قيادتهم يلجأون، أو لجأوا إلى االستخدام غير المشروع للقوة أو 
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األسلحة النارية دون أن يتخذوا كل ما في وسعهم اتخاذه من تدابير لمنع هذا االستخدام 
أو وقفه أو اإلبالغ عنه.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 24[

4.3.8.9 األوامر غير القانونية
يجب مساءلة القادة الذين يصدرون أوامر غير قانونية فيما يتعلق باستخدام القوة واألسلحة 

النارية بموجب القانون الوطني.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 26[

ً 5.3.8.9 طاعة أوامر الرؤساء ليست دفاعا
ال يقبل التذرع بطاعة الرؤساء إذا كان الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين يعلمون أن 
إصابة  إصابته  أو  شخص  وفاة  إلى  أفضى  النارية،  األسلحة  أو  القوة  باستخدام  أمراً 
خطيرة، كان مخالفاً للقانون بصورة واضحة، وكانت لديهم فرصة معقولة لرفض تنفيذه.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 26[

9.9 مسؤولية الدولة واألفراد أثناء عمليات دعم السالم
يصف هذا القسم تطبيق القواعد التي تمت مناقشتها في هذا الفصل من الدليل على عمليات 
دعم السالم. وترد مناقشة تفصيلية لموضوع عمليات دعم السالم، بما في ذلك إمكانية 

تطبيق قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان، في الفصل الخامس عشر.

1.0.9.9 عمليات دعم السالم: التعريف
تشمل »عمليات دعم السالم« جميع العمليات متعددة الوظائف، التي تتم بنزاهة، عادة 
من جانب الدول أو منظمات دولية أو إقليمية مثل األمم المتحدة، أو االتحاد األوروبي، أو 
االتحاد األفريقي، أو منظمة حلف شمال األطلنطي )الناتو(، التي تضم القوات العسكرية 
أو  األجل  طويلة  سياسية  تسوية  لتحقيق  والمصممة  واإلنسانية،  الدبلوماسية  والهيئات 

غيرها من األهداف المحددة.

2.0.9.9 اإلطار القانوني لعمليات دعم السالم
يمكن أن يشمل اإلطار القانوني لعمليات دعم السالم ما يلي:

• قانون النزاعات المسلحة؛	
• قانون حقوق اإلنسان؛	
• القانون الوطني للدولة المساهمة بقوات؛	
• القانون الوطني للدولة التي تجري فيها عملية دعم السالم؛	
• التفويض من أجل عمليات دعم السالم؛ و	
• اتفاقية واحدة أو أكثر لوضع القوات.	

الفصل  إلى  الرجوع  يرجى  العناصر،  هذه  من  عنصر  كل  وصف  على  لالطالع 
الخامس عشر.
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3.0.9.9 القانون الوطني للدولة المضيفة واتفاقيات وضع القوات
تنص معظم اتفاقيات وضع القوات )ونموذج اتفاق مركز القوات لعمليات حفظ السالم 
الخاص باألمم المتحدة( على أن أفراد القوات المسلحة التي يتم نشرها في عمليات دعم 
للوالية  ويخضعون  المضيفة،  الدولة  في  القضائية  المالحقة  من  حصانة  لديهم  السالم 
القضائية الحصرية للدولة المساهمة بقوات وذلك في الجرائم الجنائية التي ترتكب أثناء 
قواتها  أفراد  مع  التحقيق  بإجراء  بقوات  المساهمة  الدول  وتلتزم  السالم.  دعم  عمليات 
حيالهم  تأديبية  إجراءات  اتخاذ  أو  المسلحة  النزاعات  قانون  انتهاكات  بشأن  المسلحة 
إذا استدعى األمر. وفيما يتعلق بالقوات تحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها، ورد هذا 

الشرط في نشرة األمين العام لألمم المتحدة.

الفقرتان  المتحدة،  باألمم  الخاص  السالم  حفظ  لعمليات  القوات  مركز  اتفاق  ]نموذج 
بالقانون  المتحدة  األمم  قوات  تقيد  حول  المتحدة  لألمم  العام  األمين  نشرة   /48-47
أغسطس  آب/   6 ،ST/SGB/1999/13،المتحدة األمم  وثيقة  الدولي،  اإلنساني 
اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /87 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /1999

العرفي، المجلد األول، 158[
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10 األمور اللوجستية
أثناء  اللوجستية  األمور  على  المسلحة  النزاعات  قانون  انعكاسات  الفصل  هذا  يتناول 
النزاع المسلح، بما في ذلك النقل واإلخالء، واإلجالء، واإلمدادات إلى القوات المسلحة، 

والقواعد اللوجستية.

وكما نوقش في موضع آخر من هذا الدليل، تشكل مبادئ التمييز، والتناسب، واالحتياطات 
أثناء الهجوم أساس جزء كبير من قانون النزاعات المسلحة فيما يتعلق بسير العمليات 
أهمية  الهجمات  آثار  من  لالحتياطات  يكون  اللوجستية،  األمور  حالة  وفي  العدائية. 
خاصة. وهي موضع مناقشة في القسم 3.4 بوصفها موضوع منفصل. ولتبسيط األمور، 
فإنه يجب على أطراف النزاع المسلح اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لحماية السكان 
المدنيين واألعيان المدنية من آثار هجمات العدو. ولهذه االحتياطات أهمية خاصة عندما 
يتخذ القادة القرارات بشأن عمليات النقل، واإلخالء، واإلجالء، واإلمداد، وإدارة القواعد 

اللوجستية.

وهناك مفهوم أساسي آخر لقانون النزاعات المسلحة، وهو ذو صلة باألقسام التي تتحدث 
عن اإلخالء واإلجالء ونقل األشخاص، وهو أن األشخاص الذين يقعون في قبضة أحد 
المعايير  نوقشت  وقد  للمعاملة.  الدنيا  المعايير  ببعض  التمتع  لهم  يحق  النزاع  أطراف 

المطلوبة في حالة االحتجاز واالعتقال الفعليين بمزيد من التفصيل في الفصل السابع.

الطبي/  العسكري/  النقل، والنقل  المسؤولية عن  القسم  يتناول هذا  النقل:  1.10 إدارة 
المدني المنفصل والمشترك، ونقل الممتلكات الثقافية، والتعاون مع السلطات المدنية.

2.10 النقل الطبي: يناقش هذا القسم المبادئ األساسية للنقل الطبي، بما في ذلك استخدام 
الشارة المميزة.

هذا  يحدد  والموتى:  العدو  قبضة  في  واألعيان  األشخاص  واإلجالء:  3.10 اإلخالء 
القسم التدابير المختلفة المطلوبة في هذا المجال.

4.10 اإلمدادات: يناقش هذا القسم اإلمداد بالمواد العسكرية والطبية للقوات المسلحة.

5.10 القواعد اللوجستية: يستعرض هذا القسم المبادئ اللوجستية، والقواعد العسكرية 
لإلمداد والتموين، والقواعد العسكرية للخدمات الطبية.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.10 إدارة النقل
المنفصل  المدني  الطبي/  العسكري/  والنقل  النقل،  عن  المسؤولية  القسم  هذا  يتناول 

والمشترك، ونقل الممتلكات الثقافية، والتعاون مع السلطات المدنية.

1.1.10 المسؤولية عن النقل العسكري
1.1.1.10 التعريف

العسكريين  األفراد  تحركات  إلى  العسكري«  »النقل  مصطلح  يشير  الدليل،  هذا  في 
واألعيان العسكرية.

2.1.1.10 السياسة العامة للنقل
يجب على القادة الميدانيين وضع سياسة عامة للنقل العسكري.

ويجب أن تحدد تلك السياسة قنوات اإلمداد واإلخالء/ اإلجالء المختلفة، واستخدام وسائل 
النقل، والمسؤولية عن الرقابة على وسائل النقل.

وعلى كل قائد أن يحدد التفاصيل اإلضافية المناسبة لنطاق مسؤوليته )على سبيل المثال 
لمناطق التفريغ، ولوسائل النقل التي تمر عبر المنطقة المسؤول عنها، وما إلى ذلك(.

2.1.10 طرق النقل العسكري والطبي والمدني المنفصلة
1.2.1.10 طرق النقل: قاعدة

يجب على القادة، عندما يسمح الوضع االستراتيجي والتكتيكي، إنشاء طرق منفصلة للنقل 
العسكري، والطبي، والمدني.

ويتمثل سبب هذه التوصية في أنه بموجب قانون النزاعات المسلحة، هناك فئات معينة 
من األشخاص واألعيان يتمتعون بالحماية من الهجوم، في حين تشكل فئات أخرى أهدافاً 
عسكرية. على سبيل المثال، يجب أال يكون المدنيون الذين ال يشاركون مشاركة مباشرة 
بحماية  المشمولون  القتال، واألفراد  العاجزون عن  العدائية، واألشخاص  العمليات  في 

خاصة محالً للهجوم.

النزاع المسلح  أثناء الهجوم، يتخذ أطراف  بمبدأ االحتياطات  عالوة على ذلك، وعمالً 
جميع االحتياطات الممكنة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأعيان مدنية ضد 
الهجمات، ونقل ما تحت سيطرتها من أشخاص مدنيين، وسكان مدنيين، وأعيان  آثار 
مدنية بعيداً عن مجاورة االهداف العسكرية، التي تشمل وسائل النقل العسكري واألعيان 

العسكرية التي يتم نقلها.

ومن أجل االمتثال لهذه االلتزامات، ُتعد أفضل الممارسات هي إنشاء طرق منفصلة أو 
جداول لتحركات الفئات المختلفة من األشخاص واألعيان - العسكرية والطبية والمدنية.

األول،  البروتوكول اإلضافي   /28 الرابعة،  اتفاقية جنيف   /23 الثالثة،  ]اتفاقية جنيف 
12 و51 و58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 22 و24 
و97[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية )دراسة حول القانون 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 24 النزاعات المسلحة الدولية، وُتعد من القواعد 

العرفية المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل([
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2.2.1.10 وسائل النقل العسكرية غير الطبية
بطبيعتها  عسكرية  أهداف  هي  الطبية  غير  العسكرية  واألعيان  واألسلحة  المركبات 
التمييز والتناسب واالحتياطات  النزاعات المسلحة. ومع مراعاة مبادئ  بموجب قانون 

أثناء الهجوم، يجوز أن تكون هذه األعيان محالً للهجوم من جانب الخصم.

كما ُتعد األعيان األخرى التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواًء كان ذلك 
بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو 
أهدافاً  أكيدة،  ميزة عسكرية  حينذاك  السائدة  الظروف  في  تعطيلها  أو  عليها  االستيالء 
قوات عسكرية  تحمل  عادية  »مدنية«  سيارة  أي  تصبح  المثال،  سبيل  على  عسكرية. 

هدفاً عسكرياً.

لالطالع على مناقشة مفهوم الهدف العسكري، انظر الفصل الخامس.

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة  و52/   48 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
المجلد األول، 1 و7 و8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.1.10 وسائل النقل المدنية
النزاعات  قانون  يحددها  ال  التي  األعيان  من  وغيرها  المركبات  أي  المدنية،  األعيان 

المسلحة على أنها أهداف عسكرية، يجب أال تكون محالً للهجوم المباشر.

ويتمتع المدنيون الذين ال يشاركون مشاركة مباشرة في العمليات العدائية بالحماية من 
الهجوم المباشر.

لمزيد من التفاصيل عن األعيان المدنية، انظر الفصل الخامس.

اتفاقية   /13 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  و52-50/   48 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 3/ اتفاقية 
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الثالث بصيغته المعدلة، 2/ دراسة 
المسلحة  ]النزاعات  و10[  و7   6 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.2.1.10 وسائل النقل الطبي
والمرضى  والجرحى  الطبية،  واألعيان  الطبية،  الخدمات  أفراد  نقل  يمنح  أن  يجب 
والغرقى بواسطة المركبات الطبية الحماية المكفولة بموجب قانون النزاعات المسلحة 

)انظر أيضاً الفصل الخامس(.

 12 الثانية،  اتفاقية جنيف  12 و19 و20 و24 و25 و37-35/  األولى،  ]اتفاقية جنيف 
و22-27 و36 و37 و39 و40/ اتفاقية جنيف الرابعة، 16 و18 و20-22/ البروتوكول 
اإلضافي األول 9 و10 و12 و15 و21-24/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 7 و9 و11/ 
]النزاعات  و30-28[   25 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.1.10 طرق النقل العسكرية والطبية والمدنية المشتركة
1.3.1.10 طرق النقل وقنوات التحرك

يجب  فإنه  والمدنية،  والطبية،  العسكرية،  النقل  لوسائل  مشتركة  طرق  تستخدم  حيثما 
على القادة المسؤولين وضع جداول لحركة المرور والمسافات بين وسائل النقل لتجنب 

االختالط واالرتباك بينها.
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2.3.1.10 النقل متعدد الوسائط
عند استخدام وسائل نقل متتابعة ومختلفة لنقل األشخاص واألعيان نفسها )على سبيل 
المثال بواسطة الشاحنات أوالً، ثم السفن، ثم الطائرات(، يجب على القادة المعنيين إصدار 
تعليمات عملية بشأن النقل بين وسائل النقل )مثل التعليمات لتوفير أفراد عسكريين من 
غير الخدمات الطبية، أو أفراد من الخدمات الطبية، أو أفراد مدنيين، واستخدام الشارات 

أو اإلشارات المميزة(.

3.3.1.10 نقاط العبور
يجب تحديد نقاط عبور ومناطق تفريغ. ويجب تجنب تزامن وجود وسائل النقل العسكرية 
ووسائل النقل غير العسكرية أو المدنية أو تقليل مدته. وينبغي تخصيص أماكن منفصلة 

لألفراد ووسائل النقل العسكرية، والطبية، والمدنية داخل مركز عبور كبير.

4.1.10 نقل الممتلكات الثقافية
الممتلكات الثقافية محمية بموجب القانون الدولي، وعلى كل طرف في أي نزاع مسلح 
التزامات باحترامها وحمايتها. لالطالع على تعاريف الممتلكات الثقافية وفئاتها، انظر 
الفصل الثالث والقسم الفرعي 6.4.5. ويحدد هذا الفصل الحصانة الممنوحة للممتلكات 

الثقافية المنقولة التي يجري نقلها واإلجراءات الالزمة للحصول على تلك الحصانة.

الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية  في  األطراف  الدول  على  التالية  االلتزامات  وتنطبق 
الثقافية في حالة نزاع مسلح المؤرخة في عام 1954 )اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  )اتفاقية  الثاني  بروتوكولها  أو  الثقافية( 

الثاني( أو كليهما.

1.4.1.10 مقدمة
فيما يتعلق بنقل الممتلكات الثقافية، تنص اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية على 

فئتين:
• النقل تحت الحماية الخاصة؛ و	
• النقل في الحاالت العاجلة.	

2.4.1.10 النقل تحت الحماية الخاصة: اإلجراء
الثقافية في شكل نقل تحت الحماية الخاصة،  التخاذ الترتيبات الالزمة لنقل الممتلكات 
يجب على الطرف المعني أن يقدم طلباً إلى المفوض العام للممتلكات الثقافية في اليونسكو 

يستوفي الشروط المنصوص عليها في لوائح اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

ويجب أن يتم النقل تحت الحماية الخاصة في مركبات مخصصة لنقل الممتلكات الثقافية 
دون غيرها، وتظهر الشعار المميز للممتلكات الثقافية )انظر القسم الفرعي 10.6.4.5(، 

وتحت إشراف دولي.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 12[
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3.4.1.10 النقل تحت الحماية الخاصة: الحصانة
تتمتع الممتلكات الثقافية التي يتم نقلها تحت الحماية الخاصة بالحصانة ضد:

• الحجز واالستيالء والغنيمة؛ و	
• الهجوم.	

الممتلكات  النقل نفسها، شريطة أن تعمل في نقل تلك  إلى وسائل  وتمتد هذه الحصانة 
الثقافية دون غيرها. ويجوز تفتيش وسائل النقل والممتلكات الثقافية.

الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و14[   12 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.4.1.10 النقل في الحاالت العاجلة: اإلجراء
في بعض الحاالت، ال يتوافر ما يكفي من الوقت التباع إجراءات الحصول على الحصانة 

لوسائل النقل تحت الحماية الخاصة.

وعندما تكون هناك حاجة ماسة إلى نقل الممتلكات الثقافية من أجل سالمتها وال يتوافر 
ما يكفي من الوقت لتقديم طلب رسمي على النحو المبين في القسم الفرعي 2.4.1.10، 
فإنه يجوز للطرف المعني نقل الممتلكات الثقافية تحت الشعار المميز للممتلكات الثقافية 

دون تقديم الطلب.

ويجب على الطرف المعني، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل.

وال يجوز للطرف الذي يقوم بعملية النقل وضع الشعار المميز للممتلكات الثقافية على 
وسائل النقل في حالة:

• الخاصة 	 الحماية  تحت  تكون  كي  النقل  لعملية  الحصانة  المعني  الطرف  طلب  إذا 
وُرفض هذا الطلب؛ أو

• أن تكون وسائل النقل تنقل الممتلكات الثقافية إلى بلد آخر.	

الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و13[   12 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.4.1.10 النقل في الحاالت العاجلة: الحماية
تتمتع الممتلكات الثقافية التي يجري نقلها على وجه االستعجال بالحصانة ضد الحجز أو 
االستيالء والمصادرة كغنيمة. وتمتد هذه الحصانة إلى وسائل النقل نفسها التي تخصص 
لنقل تلك الممتلكات الثقافية دون غيرها. ويجوز تفتيش وسائل النقل والممتلكات الثقافية.

ويجب على الدول األطراف في اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع 
مسلح أن تتخذ، بقدر استطاعتها، االحتياطات الالزمة لتجنب الهجمات على وسائل النقل 

التي تظهر الشارة وتنقل الممتلكات الثقافية في الحاالت العاجلة.

الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و14[   13 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
النزاعات المسلحة غير الدولية[
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6.4.1.10 إبعاد الممتلكات الثقافية كإجراء احترازي
يجب على األطراف في اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، 
البروتوكول الثاني، إلى أقصى حد مستطاع، إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار 

األهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها.

ويجب على الطرف الذي يقوم بإبعاد تلك الممتلكات الثقافية كإجراء احترازي اتباع أحد 
اإلجراءات المبينة أعاله.

المسلحة  ]النزاعات   ]8 الثاني،  البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات  لحماية  ]اتفاقية الهاي 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.1.10 التعاون مع السلطات المدنية
1.5.1.10 قاعدة

يجب على من يتولى مسؤولية القيادة العامة إصدار تعليمات للتعاون مع السلطات المدنية 
وتقديم الدعم لها بشأن عمليات النقل.

2.5.1.10 األولويات
يجب أن تحدد التعليمات المشتركة أولويات النقل، بما في ذلك إجالء المدنيين في حاالت 

الطوارئ، ليتم تنفيذها بمجرد أن يسمح الوضع التكتيكي بذلك.

3.5.1.10 النقل في حاالت الطوارئ
يجب على القادة المعنيين على المستوى المحلي توفير وسائل النقل الالزمة في حاالت 
الطوارئ عندما يسمح الوضع التكتيكي بذلك. وينبغي تحديد األولويات بتعاون مباشر 

مع السلطات المدنية المعنية.

4.5.1.10 االتصاالت
العسكريين  األفراد  بين  الفهم والخلط  اتصال من أجل تجنب سوء  قنوات  إنشاء  ينبغي 
للرؤساء،  التبعية  )مثل  والمدنية  العسكرية  والمواقع  النقل  ووسائل  المدنيين،  واألفراد 
النقل،  وسائل  لتشغيل  مختلط  بشكل  المدنيين  أو  العسكريين  األفراد  وتوفير  والتعاون، 

ومتطلبات التمويه(.

2.10 النقل الطبي
المميزة  الشارة  استخدام  ذلك  في  بما  الطبي،  للنقل  األساسية  المبادئ  القسم  هذا  يناقش 
القسم  )انظر  البر  في  الطبي  للنقل  المحددة  والقواعد   ،)1.2.10 الفرعي  القسم  )انظر 
والنقل   ،)3.2.10 الفرعي  القسم  )انظر  الماء  في  الطبي  والنقل   ،)2.2.10 الفرعي 

الطبي في الجو )انظر القسم الفرعي 4.2.10(.

وتجدر اإلشارة إلى أن تعاريف النقل الطبي وأنواع وسائل النقل الطبي المستخدمة في 
هذا الدليل هي تلك التعاريف الواردة في قانون النزاعات المسلحة الدولية.
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1.2.10 النقل الطبي: المبادئ
1.1.2.10 التعريف: النقل الطبي

الخدمات  وأفراد  البحار  في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى  نقل  هو  الطبي«  »النقل 
في  أو  البر  في  النقل  كان  سواًء  الطبية  واإلمدادات  والمعدات  الدينية  والهيئات  الطبية 

الماء أم في الجو.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[

2.1.2.10 التعريف: وسائط النقل الطبي
وقتية  أو  دائمة  مدنية  أم  كانت  عسكرية  نقل  وسيطة  أية  هي  الطبي«  النقل  »وسائط 
تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة ألحد أطراف النزاع.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[

3.1.2.10 الحماية
يجب دوماً احترام وحماية وسائط النقل الطبي، وأال تكون محالً للهجوم.

]اتفاقية جنيف األولى، 35 و36/ اتفاقية جنيف الرابعة، 21 و22/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 21-24/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 11/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني 
العرفي، المجلد األول، 29[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.1.2.10 الفصل عن األهداف العسكرية
العسكرية،  األهداف  عن  بعيداً  آمنة  الطبي على مسافة  النقل  اإلبقاء على حركة  يجب 

حيثما كان ذلك ممكناً.

وتأتي هذه التوصية من القاعدة الواردة في قانون النزاعات المسلحة الدولية التي تنص 
على أنه يجب، بقدر اإلمكان، أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث ال يهدد الهجوم 

على األهداف العسكرية سالمتها.

ومع ذلك، وألن وسائل النقل الطبي لها الحق في الحماية من الهجمات في جميع النزاعات 
المسلحة، فإنه ينبغي على القادة ضمان اإلبقاء على وسائل النقل الطبي على مسافة كافية 

بعيداً عن األهداف العسكرية في النزاعات المسلحة غير الدولية أيضاً.

]البروتوكول اإلضافي األول، 12[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.1.2.10 الشارة المميزة: قاعدة
تتكون الشارة المميزة للخدمات الطبية من صليب أحمر على أرضية بيضاء أو هالل 

أحمر على أرضية بيضاء أو كريستالة حمراء على أرضية بيضاء.
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ويجب أن تكون الشارة المميزة كبيرة الحجم ومرئية حسبما يسمح به الوضع التكتيكي 
)على سبيل المثال أن ُتضاء في الليل، ويمكن رؤيتها باألشعة تحت الحمراء(.

ذات  الدليل  هذا  من  األجزاء  في  المميزة  الشارة  استخدام  بشأن  المحددة  القواعد  وترد 
الصلة بكل فئة من فئات النقل الطبي وفي القسم 6.4.

]اتفاقية جنيف األولى، 38-44/ اتفاقية جنيف الثانية، 41-45/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 18، الملحق األول، الفصل الثاني/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 12/ البروتوكول 
اإلضافي الثالث، 1 و2 و4 و5[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير 

الدولية[

6.1.2.10 الشارة المميزة: أفراد الخدمات الطبية
يجب على أفراد الخدمات الطبية ووسائط النقل الطبي إبراز الشارة المميزة.

اإلضافي  البروتوكول   /42 الثانية،  جنيف  اتفاقية  و41/   40 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]12 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  و18/   15 األول، 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

7.1.2.10 تحديد الهوية
يجب أن يخضع استخدام الشارات واإلشارات المميزة لرقابة السلطة العسكرية.

وينبغي تكييف هذا االستخدام مع الوضع التكتيكي )على سبيل المثال استخدام الشارات 
عند التحول من وسيلة نقل إلى أخرى، واستخدام إشارات تقتصر على مناطق أو فترات 

زمنية محددة، وما إلى ذلك(.

]اتفاقية جنيف األولى، 38-44/ اتفاقية جنيف الثانية، 41-45/ البروتوكول اإلضافي 
المسلحة  ]النزاعات   ]12 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  األول/  الملحق   ،18 األول، 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

8.1.2.10 استخدام األسلحة من جانب أفراد الخدمات الطبية والمرافقين للحراسة 
أثناء عملية النقل

والمقاتلين  الطبية  الخدمات  أفراد  جانب  من  األسلحة  استخدام  تنظيم  القادة  على  يجب 
المرافقين لوسائل النقل الطبي أو الذين يقومون بحراستها.

وال يجوز ألفراد الخدمات الطبية إال حمل أسلحة خفيفة، أي أسلحة صغيرة )مسدسات 
عادة( للدفاع عن النفس أو الدفاع عن الجرحى والمرضى في عهدتهم.

ويمكن أيضاً حماية أفراد الخدمات الطبية عن طريق مرافقين للحراسة أو خفراء. وينبغي 
تكييف استخدام األسلحة من جانب هؤالء المرافقين أو الخفراء مع الوضع التكتيكي )على 
سبيل المثال، ينبغي أن تصدر تعليمات خاصة للمقاتلين المرافقين لوسائل النقل الطبي 
أو الذين يقومون بحراستها تقصر استخدام األسلحة على الوظائف نفسها المسموح بها 

ألفراد الخدمات الطبية المسلحين(.

األول،  اإلضافي  البروتوكول   /35 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /22 األولى،  ]اتفاقية جنيف 
13 و28/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 25[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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9.1.2.10 نقاط النقل
حيثما يجب نقل الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار من وسائل النقل في الماء 
أو في الجو أو في البر أو إليها، فإنه يجب تحديد المسؤولية بوضوح لكل نقطة من نقاط 

النقل والستخدام الشارات واإلشارات المميزة، واالتصاالت الالسلكية.

2.2.10 المركبات الطبية: النقل الطبي في البر
1.2.2.10 تعريف

»المركبات الطبية« هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.2.2.10 الحماية
يجب أن تتمتع المركبات والوحدات الطبية باالحترام والحماية. ويجب وسمها بالشارة 
المميزة، وذلك بموافقة السلطات المختصة. وفي الظروف االستثنائية، ال يكون وسمها 
تحديد مواقع  العدو على  الوسم  يساعد هذا  أن  يمكن  المثال عندما  )على سبيل  مطلوباً 

الوحدات العسكرية على مقربة من الوحدات الطبية(.

البروتوكول  و21/   18 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و42/   35 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اإلضافي الثاني، 11 و12/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 29[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.2.10 مركبات القتال
عند استخدام مركبات القتال كمركبات طبية )على سبيل المثال ناقالت الجنود المدرعة 
ذات العجالت أو المجنزرة(، ينبغي التأكيد بشكل خاص على وسمها كمركبات طبية من 
القتالية. على  أجل تفادي الخلط بينها وبين المركبات المشابهة المستعملة في العمليات 
سبيل المثال، يجب نزع المدفع أو المدفع اآللي من على حاملة الجنود المدرعة، وتثبيت 

الشارة المميزة مكانه.

]اتفاقية جنيف األولى، 39/ البروتوكول اإلضافي األول، 18/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 
12[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.10 وسائل النقل الطبي في الماء
يتناول هذا القسم الفرعي القواعد المحددة الواجب تطبيقها على وسائل النقل الطبي في 
الماء. ومثل جميع وسائل النقل الطبي، تخضع وسائل النقل المصممة لالستخدام في الماء 
للمبادئ العامة للنقل الطبي الواردة في القسم الفرعي 1.2.10، التي تنطبق في جميع 

النزاعات المسلحة.

جميع النزاعات المسلحة
1.3.2.10 الحماية: النقل الطبي في الماء

يجب دوماً احترام وحماية السفن والزوارق الطبية.

بالشارة  الماء  الطبي في  النقل  ينبغي أن توسم وسائل  في أي نزاع مسلح غير دولي، 
المميزة. وفي أي نزاع مسلح دولي، تكون هناك قواعد محددة بشأن وسم السفن، وهي 

موضع مناقشة فيما يلي.

الثانية، 22 و24-27/ البروتوكول اإلضافي األول، 8 و22/ البروتوكول  ]اتفاقية جنيف 
اإلضافي الثاني، 11 و12/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 29[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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قواعد محددة في النزاعات المسلحة الدولية
2.3.2.10 تعريف

تشمل السفن والزوارق الطبية أية وسائط نقل طبي في الماء، مثل السفن المستشفيات، 
ومراكب اإلنقاذ الساحلية، وقوارب النجاة الخاصة بها، والزوارق الصغيرة.

]اتفاقية جنيف الثانية، 22 و24-27/ البروتوكول اإلضافي األول، 8 و22[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية[

3.3.2.10 السفن والزوارق الطبية: اإلخطارات
يجب إبالغ أسماء السفن المستشفيات والزوارق الطبية الساحلية وأوصافها إلى أطراف 

النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام على األقل.

ويجب أن يتضمن اإلخطار، على األقل، الحمولة اإلجمالية المسجلة، والطول من مقدم 
السفينة إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن. ويمكن أن تشمل أيضاً أية معلومات 

أخرى من شأنها أن تسهل تحديد هويتها.

وينطبق هذا الحكم أيضاً عندما تحمل هذه السفن المستشفيات وزوارق اإلنقاذ الساحلية 
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من المدنيين.

وتجدر اإلشارة إلى أن الزوارق الصغيرة التي تستخدم في عمليات اإلنقاذ الساحلية تتمتع 
بالحماية حتى لو لم يتم اإلخطار بها.

]اتفاقية جنيف الثانية، 22 و24-27/ البروتوكول اإلضافي األول، 22/ تعليق اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثانية، 22[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.3.2.10 التدابير العسكرية ضد السفن المستشفيات وزوارق اإلنقاذ الساحلية
يحق ألطراف النزاع مراقبة وتفتيش جميع السفن المستشفيات وزوارق اإلنقاذ الساحلية.

ولها أن ترفض المعاونة من هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها باالبتعاد، وأن تفرض 
لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة، وأن  عليها مساراً معيناً، ويمكنها أن تضع مندوباً 
تنظم استخدام أجهزة الالسلكي وغيرها من وسائل االتصال الموجودة بها، بل وتحجزها 

لمدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.

وينطبق هذا الحكم أيضاً حيثما تحمل هذه السفن المستشفيات وزوارق اإلنقاذ الساحلية 
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من المدنيين.

]اتفاقية جنيف الثانية، 31/ البروتوكول اإلضافي األول، 22[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.3.2.10 السفن والزوارق الطبية: استخدام الشارة المميزة
يجب تمييز السفن والزوارق الطبية بعالمات واضحة بالكيفية التالية.

تكون جميع األسطح الخارجية للسفن المستشفيات بيضاء اللون. ويرسم صليب أو أكثر 
بلون أحمر قاتم على كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك على األسطح األفقية. ويجب 

أن تكون الشارات المميزة بأكبر حجم ممكن وأن توضع بكيفية تتيح أفضل رؤية لها.
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ويجب أن تطلى قوارب النجاة وزوارق اإلنقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة التي 
تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح.

وعلى جميع السفن المستشفيات أن ترفع علماً أبيض عليه صليب أحمر وكذلك أعالمها 
الذي قبلت  النزاع  التابعة لدول محايدة علم طرف  المستشفيات  الوطنية )وترفع السفن 

العمل تحت إدارته(. 

وفي الليل وفي حالة انخفاض الرؤية، يمكن أن تتخذ السفن الطبية إجراءات لجعل الشارة 
المميزة واضحة بما فيه الكفاية )اإلضاءة، وما إلى ذلك(.

وفي حالة احتجازها، يتعين على السفن المستشفيات إنزال األعالم الوطنية مؤقتاً.

البروتوكول اإلضافي األول، 18 و22 و23[ ]النزاعات  الثانية، 43/  ]اتفاقية جنيف 
المسلحة الدولية[

6.3.2.10 السفن والزوارق الطبية األخرى: الحماية واإلخطارات
يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية األخرى سواًء كانت في البحار أم أية 

مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة.

وتوسم هذه السفن بالشارة المميزة.

ويجوز ألي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها 
اإلجمالية ألفي طن، أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت 
يزود  أن  الطرف  لهذا  يجوز  كما  المقدرة،  والسرعة  منها  أي  لإلبحار ومسار  المتوقع 
الخصم بأية معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على 

الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.

]البروتوكول اإلضافي األول، 23[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.3.2.10 التدابير العسكرية ضد السفن الطبية األخرى
يمكن ألية سفن حربية مبحرة على سطح الماء وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة، أن 
تصدر إلى السفن والزوارق الطبية )المشار إليها في القسم الفرعي 6.3.2.10( األمر 

بالتوقف أو باالبتعاد أو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها االمتثال لهذه األوامر.

وال يجوز صرف هذه السفن والزوارق عن مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت 
حاجة من على ظهرها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحر إليها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 23[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

8.3.2.10 النقل المخصص للمهمات الطبية
يجوز ألطراف أي نزاع مسلح دولي استئجار سفن مخصصة لنقل المهمات المخصصة 
كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من األمراض. ويجب أن 

تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الدولة الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة.
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وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات المحمولة 
عليها.

وال تتمتع هذه السفن بوضع السفن الطبية وال يمكن وسمها بالشارة المميزة أو استخدام 
اإلشارات المميزة للخدمات الطبية.

]اتفاقية جنيف الثانية، 38 و43[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.2.10 الطائرات الطبية
يتناول هذا القسم الفرعي القواعد المحددة الواجب تطبيقها على وسائل النقل الطبي في 
الجو. ومثل جميع وسائل النقل الطبي، تخضع وسائل النقل في الجو للمبادئ العامة للنقل 

الطبي الواردة في القسم الفرعي 1.2.10.

جميع النزاعات المسلحة
1.4.2.10 تعريف

»الطائرات الطبية« هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو.

]البروتوكول اإلضافي األول، 8[

2.4.2.10 قاعدة
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية. ويجب وسمها بالشارة المميزة.

البروتوكول اإلضافي   /24 البروتوكول اإلضافي األول،   /36 ]اتفاقية جنيف األولى، 
 ]29 المجلد األول،  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  11 و12/ دراسة حول  الثاني، 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

قواعد محددة في النزاعات المسلحة الدولية
3.4.2.10 قاعدة عامة: القيود المفروضة على التحليق

يخضع استخدام الطائرات الطبية للقيود بشأن التحليق فوق:
•  المناطق التي تسيطر عليها فعلياً القوات المسلحة للعدو؛	
•  مناطق االشتباك؛ و	
•  المناطق التي تسيطر عليها أطراف محايدة.	

]اتفاقية جنيف األولى، 36/ البروتوكول اإلضافي األول، 24-31[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية[

4.4.2.10 اإلخطارات واالتفاقات: المناطق غير الخاضعة لسيطرة الخصم
ال يشترط وجود اتفاق مع الخصم بشأن تحليق الطائرات الطبية فوق المناطق التي ال 

تسيطر عليها فعلياً القوات المسلحة للخصم.



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية328

وحرصاً على مزيد من السالمة، يوصى بأن يخطر الخصم وخاصة حين يؤدي تحليق 
هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من األرض إلى الجو.

 
]البروتوكول اإلضافي األول، 25[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.4.2.10 اإلخطارات واالتفاقات: مناطق االشتباك وما يماثلها
من أجل توفير الحماية للطائرات الطبية فوق مناطق االشتباك وما يماثلها، يوصى بعقد 

اتفاق مع الخصم، ألن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن به ضمان الحماية للطائرة.

ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا االتفاق، على مسؤوليتها 
الخاصة، فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة.

يقصد بتعبير »مناطق االشتباك« أية منطقة برية تتصل فيها العناصر األمامية للقوات 
المتخاصمة بعضها بالبعض اآلخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة 

مباشرة للنيران األرضية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 26[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.4.2.10 اإلخطارات واالتفاقات: المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم
تستمر الطائرات الطبية متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق التي يسيطر عليها 

الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من الخصم.

وتبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى جهدها 
للكشف عن هويتها، وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على موافقة أو بالمخالفة لشروط 

هذه الموافقة )سواًء كان ذلك عن طريق خطأ مالحي أم بسبب سوء األحوال الجوية(.

ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في 
إصدار األمر بأن تهبط على األرض أو تطفو على الماء، حسب األحوال، أو في اتخاذ 
إجراءات أخرى للحفاظ على مصالحه الخاصة. ويجب في كلتا الحالتين إمهال الطائرة 

الوقت الكافي المتثال األمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 27[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.4.2.10 اإلخطارات واالتفاقات: المحتويات
يجب أن تنص اإلخطارات واالتفاقات المشار إليها في القسمين الفرعيين 4.4.2.10 
الكشف  تحليقها، ووسائل  الطبية، وبرامج  للطائرات  المقترح  العدد  و6.4.2.10 على 

عن هويتها.

ويجب على الطرف الذي يتلقى إخطاراً أن يقر فوراً باستالم مثل هذا اإلخطار، ويجب 
عليه، بأسرع ما يستطاع، الموافقة على الطلب، أو رفضه، أو تقديم مقترحات معقولة 

أو بديلة له.
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يجب على األطراف أيضاً ضمان اإلسراع في إخطار الوحدات العسكرية المعنية بمثل 
تلك اإلخطارات واالتفاقات.

]البروتوكول اإلضافي األول، 29[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

8.4.2.10 القيود المفروضة على الطائرات الطبية
توجد العديد من القيود على استخدام الطائرات الطبية على النحو التالي:

• على 	 عسكرية  مزية  على  للحصول  محاولة  في  الطبية  الطائرات  استخدام  يحظر 
الخصم.

• الطبية في محاولة جعل األهداف العسكرية في حماية 	 ال يجوز استغالل الطائرات 
من الهجوم.

•  يجب أال تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في 	
البحار أثناء قيامها بالتحليق فوق المناطق الخاضعة فعلياً لسيطرة الخصم أو مناطق 

االشتباك، ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.
• ال يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو 	

في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه األغراض.
• ال يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا األسلحة الصغيرة والذخائر 	

التي تم تجريدها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها 
والتي ال يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة، وكذلك األسلحة الشخصية 
متن  على  الموجودين  الطبية  الخدمات  أفراد  لتمكين  الزمة  تكون  قد  التي  الخفيفة 
الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار 

الموكولين بهم.
• يجب أال تحمل الطائرات الطبية أي شخص أو أية حمولة بخالف الجرحى والمرضى 	

والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والدينية، والمعدات واإلمدادات الطبية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 28[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

9.4.2.10 التفتيش
يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعلياً 
أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط على األرض 

أو تطفو على سطح الماء، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش.

ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.

]البروتوكول اإلضافي األول، 27 و30[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

10.4.2.10 احتجاز الطائرات الطبية
يجوز احتجاز الطائرة الطبية التي تخضع للتفتيش إذا أسفر التفتيش عن أنها:

• ليست طائرة طبية؛	
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• استخدمت بالمخالفة للقيود المفروضة على الطائرات الطبية الواردة في القسم الفرعي 	
8.4.2.10؛ أو

• حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا االتفاق متطلباً أو كان تحليقها خرقاً 	
ألحكام االتفاق.

يمكن  فال  دائمة  طبية  كطائرة  تخصيصها  سبق  قد  احتجزت  التي  الطائرة  كانت  وإذا 
فإنه  دائمة،  تكن طائرة طبية  لم  وإذا  النزاع.  انتهاء  إال كطائرة طبية حتى  استخدامها 
أية  إزالة  شريطة  طبية،  غير  الستخدامات  تخصيصها  يحتجزها  الذي  للطرف  يجوز 

شارات من عليها.

وإذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة هي في الواقع طائرة طبية، وأنها لم تستخدم بالمخالفة 
للقيود الواردة في القسم الفرعي 8.4.2.10، وأنه لم يتم التحليق بها في خرق التفاق مسبق 

إذا كان مثل هذا االتفاق متطلباً، فإنه يجب السماح للطائرة باستئناف رحلتها دون تأخير.

]البروتوكول اإلضافي األول، 30/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول 
اإلضافي األول، 30[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

11.4.2.10 التحليق فوق المناطق التي تسيطر عليها الدول المحايدة
ال يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم تسيطر عليه دولة محايدة )أي دولة ليست 
اتفاق سابق. وترضخ هذه  بناًء على  أو أن تهبط في هذا اإلقليم إال  النزاع(  في  طرفاً 

الطائرة ألي استدعاء للهبوط أو ألن تطفو على سطح الماء.

سابق،  اتفاق  وجود  عدم  حالة  في  محايدة،  دولة  إقليم  فوق  الطبية  الطائرة  حلقت  إذا 
تعين عليها أن تسعى جهدها إلثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول، حالما 
يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء األمر بالهبوط براً أو الطفو على 
سطح الماء، حسب األحوال، أو اتخاذ إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة. وفي كلتا 

الحالتين، يتم إعطاء الطائرة الوقت الكافي لالنصياع لألمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.

وإذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة، فإنها 
تخضع للتفتيش من جانب تلك الدولة للتحقق من أنها طائرة طبية فعالً. وإذا بين التفتيش 
من  الرغم  على  الطيران،  باستئناف  لها  السماح  وجب  فعالً،  طبية  طائرة  الطائرة  أن 
لقانون  أنه يجب على الدولة المحايدة أوالً احتجاز مستقليها ممن يجب احتجازهم وفقاً 
السابع والفصل  الفصل  الواردة في  المسلحة، وذلك حسبما جاء في األحكام  النزاعات 

الثالث عشر.

أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية، وجب على الدولة المحايدة احتجازها. 
ويجب عليها أيضاً احتجاز مستقليها ممن يجب احتجازهم وفقاً لقانون النزاعات المسلحة، 

وذلك حسبما جاء في األحكام الواردة في الفصل السابع والفصل الثالث عشر.

 /40 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /37 األولى،  جنيف  اتفاقية   /14 الخامسة،  ]اتفاقية الهاي 
الدولية للصليب األحمر، البروتوكول  اللجنة  البروتوكول اإلضافي األول، 31/ تعليق 

اإلضافي األول، 31[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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3.10 اإلجالء: األشخاص واألعيان في قبضة العدو والموتى
يناقش هذا القسم إجالء األشخاص الذين يقعون في األسر. ولمعرفة التدابير المبدئية التي 

يتعين اتخاذها فيما يتعلق بهؤالء األشخاص، انظر القسم الفرعي 2.3.7.

1.3.10 اإلجالء: الجرحى والمرضى والغرقى
جميع النزاعات المسلحة

1.1.3.10 قاعدة
يتخذ كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف وبخاصة بعد أي اشتباك، كل التدابير 
الممكنة، ودون إبطاء، للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وإجالئهم، دون 

أي تمييز مجحف.

 /19 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /18 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /15 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
البروتوكول اإلضافي األول، 10/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 8/ دراسة حول القانون 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]109 المجلد األول،  العرفي،  الدولي اإلنساني 

المسلحة غير الدولية[

2.1.3.10 الرعاية الطبية
أثناء عملية اإلجالء، يجب معاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية ويجب أن يتلقوا، 
إلى أقصى حد ممكن وبأقل تأخير ممكن، الرعاية الطبية والعناية التي تتطلبها حالتهم 

الصحية.

]اتفاقيتا جنيف األولى والثانية، 3 و12/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
3 و16/ البروتوكول اإلضافي األول، 10/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4 و7/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 110 و111[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

النزاعات المسلحة الدولية
3.1.3.10 المقاتلون الجرحى والمرضى والغرقى

يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في قبضة الخصم، 
أسرى حرب، وأثناء إجالئهم، يجب أن يتلقوا المعاملة التي تحق ألسرى الحرب.

]اتفاقية جنيف األولى، 14/ اتفاقية جنيف الثانية، 16[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.1.3.10 التقارير
)على  والمرضى  الجرحى  هوية  من  التحقق  على  تساعد  التي  البيانات  تسجيل  يجب 
سبيل المثال البيانات الشخصية ومعلومات عن الجروح أو المرض( إن أمكن قبل عملية 

اإلجالء، إن لم يكن ذلك قد تم مسبقاً.

وتبلغ تلك المعلومات عبر القنوات المناسبة إلى المكتب الوطني لالستعالمات.

]اتفاقية جنيف األولى، 16/ اتفاقية جنيف الثانية، 19[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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2.3.10 اإلجالء: الموتى
جميع النزاعات المسلحة

1.2.3.10 قاعدة عامة
يتخذ كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، وبخاصة بعد أي اشتباك، كل التدابير 

الممكنة، ودون إبطاء، إلجالء الموتى.

 /16 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /18 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /15 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
البروتوكول اإلضافي الثاني، 8/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 

األول، 112[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.3.10 حظر السلب
الموتى. ويحظر تشويه  الممكنة لمنع سلب  النزاع كل اإلجراءات  يتخذ كل طرف في 

جثث الموتى.

 /16 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /18 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /15 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
البروتوكول اإلضافي األول، 34/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 8/ دراسة حول القانون 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]113 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي 

المسلحة غير الدولية[

النزاعات المسلحة الدولية
3.2.3.10 الرماد

الفصل  )انظر  المقابر  تسجيل  إدارة  إلى  المناسبة  القنوات  الرماد عبر  يرسل  أن  يجب 
الثالث( التي تحتفظ به إلى أن تتلقى تعليمات بشأن التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.

]اتفاقية جنيف األولى، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.2.3.10 وسائل تحديد الهوية
يجب أن ترسل وسائل تحديد الهوية التي عثر عليها مع الموتى أو وجدت في مكان آخر 
)مثل بطاقة الهوية، أو لوحة تحديد الهوية( عبر القنوات المناسبة إلى المكتب الوطني 

لالستعالمات.

وينبغي التأكيد على أنه يجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت 
مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة. وإذا تم دفن الجثة في البحر، فيجب أن يبقى مع 
الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية، غير أنه يجب تقديم اللوحة المفردة لتحديد الهوية 

إلى المكتب الوطني لالستعالمات.

]اتفاقية جنيف األولى، 16/ اتفاقية جنيف الثانية، 19[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.2.3.10 المتعلقات الشخصية
المكتب  إلى  المناسبة  القنوات  بالموتى عبر  الخاصة  الشخصية  المتعلقات  إرسال  يجب 

.)N الوطني لالستعالمات )انظر التعريف: الفصل الثالث

]اتفاقية جنيف األولى، 16/ اتفاقية جنيف الثانية، 19[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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6.2.3.10 التقارير: شهادات الوفاة
يجب أن تقدم شهادات الوفاة عبر القنوات المناسبة إلى المكتب الوطني لالستعالمات.

]اتفاقية جنيف األولى، 16/ اتفاقية جنيف الثانية، 19[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.2.3.10 التقارير: تفاصيل عن الدفن
يجب أن تقدم التفاصيل عن عمليات الدفن، والقبور، وحرق جثث الموتى عبر القنوات 

المناسبة إلى إدارة تسجيل المقابر.

]اتفاقية جنيف األولى، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.3.10 اإلجالء: أفراد الخدمات الطبية العسكريون التابعون للعدو
النزاعات المسلحة الدولية

1.3.3.10 قاعدة
قبضة  في  للعدو  التابعين  الدائمين  العسكريين  الطبية  الخدمات  أفراد  وقوع  حالة  في 
الخصم، فهم ال يعتبرون أسرى حرب، ومع ذلك، فإنهم ينتفعون، على أقل تقدير، بالمزايا 
والحماية نفسها المكفولة ألسرى الحرب. ويجب إجالء أفراد الخدمات الطبية العسكريين 
الدائمين بمجرد أن تصبح خدماتهم غير ضرورية للجرحى والمرضى والمنكوبين في 

البحار.

ويجب إجالء هؤالء األفراد عبر القنوات نفسها التي يتم عبرها إجالء الجرحى والمرضى 
والغرقى.

]اتفاقية جنيف األولى، 24 و26 و28/ اتفاقية جنيف الثانية، 37/ اتفاقية جنيف الثالثة، 
19 و33/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 33[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية[

2.3.3.10 األنشطة الطبية
أثناء عملية اإلجالء، يجوز أن يطلب من أفراد الخدمات الطبية العسكريين التابعين للعدو 

أداء أنشطتهم الطبية، ما دامت هناك حاجة لرعاية الجرحى والمرضى.

]اتفاقية جنيف األولى، 28/ اتفاقية جنيف الثانية، 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.3.3.10 أفراد الخدمات الطبية العسكريون المؤقتون
قبضة  في  للعدو  التابعين  المؤقتين  العسكريين  الطبية  الخدمات  أفراد  وقوع  حالة  في 
نفسها  القنوات  عبر  إجالؤهم  يمكن  فإنه  ولذلك،  حرب.  أسرى  يعتبرون  فهم  الخصم، 

ويحق لهم شروط اإلجالء نفسها التي تحق ألسرى الحرب اآلخرين.

]اتفاقية جنيف األولى، 29[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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4.3.10 اإلجالء: أفراد الخدمات الدينية العسكريون التابعون للعدو
النزاعات المسلحة الدولية

1.4.3.10 قاعدة
يجب إجالء أفراد الخدمات الدينية العسكريين التابعين للعدو بمجرد انتفاء الحاجة إلى 

خدماتهم الروحية.

]اتفاقية جنيف األولى، 28/ اتفاقية جنيف الثانية، 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.4.3.10 التشابه مع أفراد الخدمات الطبية العسكريين
على  للعدو  التابعين  العسكريين  الطبية  الخدمات  أفراد  بإجالء  الخاصة  األحكام  تنطبق 

إجالء أفراد الخدمات الدينية العسكريين التابعين للعدو.

]اتفاقية جنيف األولى، 28/ اتفاقية جنيف الثانية، 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.3.10 اإلجالء: أسرى الحرب )النزاعات المسلحة الدولية(
1.5.3.10 قاعدة

يتم إجالء أسرى الحرب عن مناطق القتال بأسرع ما يمكن بعد أسرهم.

يجب أال يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجالئهم من منطقة قتال.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 19[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.5.3.10 شروط اإلجالء: قاعدة
يجب أن يجري إجالء أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف 

التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقالتها.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 20[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.5.3.10 االستبقاء المؤقت
الذين  الحرب  أسرى  إال  مؤقتة،  وبصورة  خطرة،  منطقة  في  يستبقى  أن  يجوز  ال 
يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 19[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.5.3.10 شروط اإلجالء: السالمة
يتم  الذين  الحرب  أسرى  سالمة  لضمان  المناسبة  االحتياطات  جميع  تتخذ  أن  يجب 

إجالؤهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 20[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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5.5.3.10 شروط اإلجالء: الحماية
العنف أو  أثناء اإلجالء، وعلى األخص ضد جميع أعمال  يحب حماية أسرى الحرب 

التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 13[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.5.3.10 شروط اإلجالء: الرعاية
الشرب والطعام  كافية من ماء  بكميات  يتم إجالؤهم  الذين  الحرب  تزويد أسرى  يجب 

وبالمالبس والرعاية الطبية الالزمة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 20[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.5.3.10 شروط اإلجالء: المعسكرات االنتقالية
بمعسكرات  نقلهم  أثناء  الحرب  أسرى  مرور  اإلجالء،  عملية  أثناء  األمر،  اقتضى  إذا 

انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.

ويجب أن يتلقى أسرى الحرب في المعسكرات االنتقالية المعاملة نفسها كما هو الحال 
في المعسكرات العادية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 20 و24[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

8.5.3.10 االستجواب والمعاملة البدنية
يجوز استجواب أسرى الحرب أثناء اإلجالء. وال يلتزم أي أسير عند استجوابه إال 

بالكشف عن بيانات هويته، أي:
• اسمه األول ولقبه؛	
• رتبته العسكرية؛	
• تاريخ ميالده؛ و	
• رقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات 	

مماثلة.

وال يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب الستخالص 
معلومات منهم من أي نوع. وال يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون اإلجابة أو 
سبهم أو تعريضهم ألي إزعاج أو إجحاف. ومع ذلك، ال توجد قاعدة تقيد االستجواب 
غير القسري ألسرى الحرب، والذي ينبغي أن يجريه محققون مدربون من االستخبارات 

أو الشرطة العسكرية.

ويجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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9.5.3.10 تحديد الهوية: قاعدة
حالما يسمح الوضع التكتيكي، يجب تحديد هوية أسرى الحرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 17/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 
17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

10.5.3.10 تحديد الهوية: الصعوبات
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن اإلدالء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو 

العقلية إلى قسم الخدمات الطبية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

11.5.3.10 تحديد الهوية: الرفض
أسير الحرب الذي يرفض عمداً تقديم المعلومات التي يجب عليه اإلدالء بها قد يتعرض 
النتقاص المزايا التي تمنح لألسرى الذين لهم رتبته أو وضعه، غير أن ما يتبقى من 

أشكال الحماية الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة يظل واجب التطبيق.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 17[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

12.5.3.10 قوائم أسرى الحرب
حالما يسمح الوضع التكتيكي، يجب إعداد قائمة بالمقاتلين األسرى وإرسالها عبر القنوات 

المناسبة إلى المكتب الوطني لالستعالمات )انظر الفصل الثالث(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 20 و122[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

13.5.3.10 الشك في الوضع القانوني
في حالة الشك في الوضع القانوني لألشخاص الذين شاركوا مشاركة مباشرة في األعمال 
العدائية، فيجب أن يعامل أولئك الذين يطالبون بوضع أسرى الحرب على هذا النحو إلى 
أن تقرر محكمة مختصة وضعهم. ومن ثم، يجب أن يتلقوا المعاملة نفسها التي يتلقاها 
أسرى الحرب أثناء انتظار إجالئهم، ويجب أن يتم إجالؤهم بالشروط نفسها التي تسري 

على أسرى الحرب.

المسلحة  ]النزاعات   ]47-45 األول  اإلضافي  البروتوكول   /5 الثالثة،  جنيف  ]اتفاقية 
الدولية[

14.5.3.10 إطالق السراح عند استحالة اإلجالء اآلمن واإلنساني
أسرى  إلجالء  الالزمة  بالشروط  الوفاء  على  قادرة  غير  اآلسرة  الوحدة  تكون  عندما 
الوحدة  فإنه يجب على  إنسانية،  الحرب، والتي تشمل ضمان سالمتهم وتلقيهم معاملة 
إطالق سراحهم واتخاذ جميع االحتياطات المستطاعة لتأمين سالمتهم )مثل توفير الماء، 

والطعام، ووسائل إرسال اإلشارات(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 41[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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6.3.10 اإلجالء: األعيان العسكرية التابعة للعدو
جميع النزاعات المسلحة
1.6.3.10 غنائم الحرب

يجب نقل غنائم الحرب عبر القنوات اللوجستية.

من  عليها  االستيالء  تم  التي  والذخائر(  األسلحة  )مثل  العسكرية  المعدات  وتصبح 
األشخاص األسرى غنيمة حرب، ومن ثم تنقل عبر القنوات اللوجستية.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 18/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 18/ 
دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 49[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

التي تم االستيالء عليها، يجب على الطرف اآلسر  الذخائر  وقبل استخدام األسلحة أو 
التأكد من أن استخدام مثل هذه األسلحة أو الذخائر غير محظور بموجب أية قاعدة من 
قواعد قانون النزاعات المسلحة الواجب التطبيق عليها. لالطالع على القواعد الخاصة 

باألسلحة، انظر الفصل السادس.

النزاعات المسلحة الدولية
2.6.3.10 المهمات الطبية المتحركة

يجب إبعاد المهمات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة للعدو عبر القنوات نفسها 
بل  تدميرها،  تعمد  يجوز  البحار. وال  في  والمنكوبين  والمرضى  للجرحى  المخصصة 

يجب الحفاظ عليها لرعاية الجرحى والمرضى.

]اتفاقية جنيف األولى، 33[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.6.3.10 وسائل النقل الطبي
وسائل النقل الطبي العسكرية التابعة للعدو التي تظل مخصصة للعمل الطبي يجب أن 

تستخدم في إطار قنوات اإلجالء الطبي.

وإذا لم تعد وسائل النقل الطبي العسكرية التابعة للعدو تستخدم لألغراض الطبية، فإنها 
ُتعد غنائم حرب، وينبغي إجالؤها عبر القنوات اللوجستية.

لالطالع على القواعد المحددة بشأن احتجاز الطائرات الطبية واستخدامها، انظر القسم 
الفرعي 10.4.2.10.

]اتفاقية جنيف األولى، 35/ اتفاقية جنيف الثالثة، 18/ البروتوكول اإلضافي األول، 23 و30/ 
تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف األولى، 35[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.10 القواعد العسكرية لإلمداد والتموين
1.4.10 المبادئ الخاصة باإلمدادات

1.1.4.10 قاعدة
تشكل العديد من المواد التي يتم إمداد القوات المسلحة بها أهدافاً عسكرية. انظر تعريف 

األهداف العسكرية في القسم الفرعي 2.1.4.5.

يكون وضع هذه المواد مستقالً عن وضع األفراد أو وسائل النقل المستخدمة لنقلها أو كليهما.

المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول   /52 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
األول، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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2.1.4.10 التوريد المباشر
المواد المخصصة لالستخدام أو االستهالك العسكري التي يتم الحصول عليها عن طريق 
التوريد المباشر )على سبيل المثال عن طريق الشراء أو طلب التوريد(، التي بحكم طبيعتها 
ليست أهدافاً عسكرية، قد تصبح أهدافاً عسكرية عندما تنتقل إلى أيدي العسكريين - أي 

عندما ينطبق عليها تعريف األهداف العسكرية الوارد في القسم الفرعي 2.1.4.5.

3.1.4.10 نقل المدنيين للمواد العسكرية
القسم  في  الوارد  العسكرية  األهداف  تعريف  عليها  وينطبق  نقلها  يجري  التي  المواد 
الفرعي 2.1.4.5 قد تكون محالً للهجوم من جانب القوات المسلحة للعدو. وال يمنحها 

قيام مدنيين بنقلها أو أنها تنقل في وسائل نقل مدنية حصانة من الهجوم.

ُيعد  لم  ما  للهجوم  العسكرية محالً  المواد  ينقل  الذي  المدني  الشخص  يكون  أال  ويجب 
مشاركاً مشاركة مباشرة في العمليات العدائية.

وبشكل عام، عندما ينقل شخص مدني المواد العسكرية من أحد الموانئ أو المصانع إلى 
منطقة اإلمداد العسكري والخدمة العسكرية، فإن قيامه بهذا األمر ال ُيعد مشاركة مباشرة 
في العمليات العدائية. وفي تلك الحالة، وقبل شن هجوم مباشر ضد وسائل النقل، فإن 
الموت أو اإلصابة العرضية التي تلحق بالشخص المدني الذي يقوم بعملية النقل يجب 
أن تؤخذ في االعتبار عند تقييم التناسب في الهجوم. ويعني هذا أنه على الرغم من أن 
هذا الشخص المدني يجب أال يكون محالً للهجوم، فإنه يتعرض لخطر حقيقي لإلصابة 

العرضية أو الوفاة أثناء نقل المواد العسكرية ألنه يمكن أن يتعرض للهجوم.

وعندما ينقل شخص مدني المواد العسكرية مباشرة إلى عملية عسكرية محددة، ُيعد هذا 
الفعل مشاركة مباشرة في العمليات العدائية. ومن ثم، يصبح الشخص المدني نفسه هدفاً 

عسكرياً، وبالتالي قد يكون محالً للهجوم المباشر.

دراسة   /13 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  و52/   51 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
لمفهوم  تفسيري  دليل  6 و14/  األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول 
المسلحة  ]النزاعات  و56[  و55   16 العدائية، ص.  العمليات  في  المباشرة  المشاركة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

4.1.4.10 التفريغ
يجب أن يتم نقل المعدات أو اإلمدادات من األفراد المدنيين أو وسائل النقل المدنية أو 
كليهما إلى األفراد العسكريين أو وسائل النقل العسكرية والعكس بسرعة وعلى مسافة 
تفريغ  منطقة  في  المثال  سبيل  )على  العسكرية  واألهداف  المدنية  األعيان  من  مناسبة 

خاصة(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 22 و24[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية )دراسة 
العرفية  القواعد  من  وُتعد   ،24 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول 

المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل([.
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5.1.4.10 طرق اإلمداد
يجب أن تتجنب طرق اإلمداد العسكرية ووسائل النقل، إلى أقصى حد ممكن، القرب من 
األشخاص المدنيين واألعيان المدنية على النحو الذي يعرضهم آلثار العمليات القتالية. 
وتستند هذه التوصية إلى القاعدة التي تنص على أنه ينبغي على أطراف النزاع السعي 
جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين واألفراد المدنيين واألعيان المدنية 
بعيداً عن المناطق المجاورة لألهداف العسكرية، واتخاذ االحتياطات األخرى الالزمة 

لحمايتهم من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.

وإذا لم يسمح الوضع التكتيكي بهذا الفصل المكاني )على سبيل المثال لوجود طريق واحد 
فقط في منطقة جبلية(، فإنه يجب أن تتم تحركات وسائل نقل اإلمدادات العسكرية، إذا كان 

ذلك ممكناً، في أوقات مختلفة عن أوقات تحرك وسائل النقل المدنية )الفصل الزمني(.

البروتوكول  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق   /58 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
 22 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /58 األول،  اإلضافي 
القانون  حول  )دراسة  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات  و24[ 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 24، وُتعد من القواعد العرفية المنطبقة في النزاعات 

المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل([.

2.4.10 اإلمدادات الطبية
1.2.4.10 قاعدة

يجب أن تمر اإلمدادات الطبية العسكرية، كقاعدة عامة، عبر قنوات اإلمداد الطبي وأن 
يتم نقلها بواسطة أفراد الخدمات الطبية العسكريين ووسائل النقل العسكرية.

5.10 القواعد اللوجستية
يستعرض هذا القسم المبادئ اللوجستية، والقواعد العسكرية لإلمداد والتموين، وقواعد 

الخدمات الطبية العسكرية.

1.5.10 المبادئ اللوجستية )جميع النزاعات المسلحة(
1.1.5.10 تعريف

في هذا الدليل، »القواعد اللوجستية« هي:
• القواعد العسكرية لإلمداد والتموين؛ و	
• قواعد الخدمات الطبية العسكرية.	

2.1.5.10 السياسة العامة لتحديد مواقع القواعد
ذلك  في  بما  اللوجستية،  القواعد  مواقع  الختيار  سياسة  الميداني  القائد  يضع  أن  يجب 

القواعد المتقدمة أو المتوسطة أو كليهما.

وينبغي أن تكون القواعد اللوجستية في مواقع تفي، على وجه الخصوص، بالمتطلبات 
التالية:

• أن تكون على مسافة آمنة بين األهداف العسكرية واألعيان الطبية أو المدنية؛ و	
• أن تكون على مسافة آمنة بين األهداف العسكرية وتجمعات المدنيين.	

البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية   /58 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
الثاني، 8/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 22-24[ ]النزاعات 
اإلنساني  الدولي  القانون  حول  )دراسة  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  الدولية/  المسلحة 
العرفي، المجلد األول، 23 و24، وُتعدان من القواعد العرفية المنطبقة في النزاعات المسلحة 

غير الدولية بشكل قابل للجدل([
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3.1.5.10 اإلشراف والتنسيق
يجب على القائد الميداني أن ينظم ما يلي:

• استبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية وإعادتهم إلى أوطانهم ومبادلتهم )انظر القسمين 	
6.7 و7.7(؛

• الفصل 	 )انظر  احتجازهم  وظروف  الحرب  وأسرى  والمحتجزين  المعتقلين  معاملة 
السابع(؛

• اإلمدادات للمعتقلين والمحتجزين وأسرى الحرب )مثل الطعام، والمالبس، والمواد 	
الطبية، واألشياء الدينية( )انظر القسم 4.10 والفصل السابع(؛

• دولة 	 إلى  نقلهم  )مثل  اآلخرين  والمعتقلين  والمحتجزين  الحرب  أسرى  أسر  إنهاء 
محايدة، وإعادة الجرحى والمرضى من ذوي الحاالت األخطر إلى أوطانهم( )انظر 

الفصل السابع(؛ و
• استخدام األعيان التي تم االستيالء عليها أو تخصيصها لالستخدام )مثل غنائم الحرب، 	

والمواد الطبية التي تم االستيالء عليها( )انظر القسم 3.10(.

4.1.5.10 الوصول إلى القواعد
يجب احترام التمييز الواضح بين األهداف العسكرية واألعيان الطبية والمدنية. ولذلك 
ينبغي أن يكون الوصول إلى القواعد اللوجستية مقيداً ليقتصر على األشخاص المسموح 

لهم بذلك.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 22 و24[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية )دراسة 
العرفية  القواعد  من  وُتعد   ،24 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول 

المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل قابل للجدل([

5.1.5.10 النقل بين القواعد اللوجستية
تنطبق األحكام الخاصة بإدارة النقل )انظر القسم 1.10( أيضاً على التحركات:

• بين القواعد اللوجستية؛ و	
• بين القواعد اللوجستية والقواعد أو المواقع المدنية المشابهة.	

6.1.5.10 اإلمدادات للقواعد اللوجستية
تنطبق األحكام الخاصة باإلمدادات، بما في ذلك على وجه الخصوص األحكام المتعلقة 
للقواعد  اإلمدادات  على   ،)4.10 القسم  )انظر  مدنية  مصادر  من  المباشر  بالتوريد 

اللوجستية.

7.1.5.10 األشخاص الذين يقعون في األسر واألعيان التي يتم االستيالء عليها 
في قواعد لوجستية متقدمة

تنطبق األحكام الخاصة بمعاملة األفراد العسكريين التابعين للعدو الذين يقعون في األسر 
)انظر  الخلفية  المناطق  في  االستيالء عليها  يتم  التي  للعدو  التابعة  العسكرية  واألعيان 
الفصل السابع والقسم 3.10( على القواعد اللوجستية في المواقع المتقدمة أو المتوسطة 

والمواقع المماثلة.

]اتفاقيتا جنيف األولى والثانية، 3/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3 و20 و24/ اتفاقية جنيف 
الرابعة، 3/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 4-7[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 

المسلحة غير الدولية[
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8.1.5.10 األشخاص الذين يقعون في األسر واألعيان التي يتم االستيالء عليها: 
التحرك بين القواعد اللوجستية

تنطبق األحكام الخاصة بإجالء األفراد العسكريين التابعين للعدو الذين يقعون في األسر 
على  الخلفية  المناطق  في  عليها  االستيالء  يتم  التي  للعدو  التابعة  العسكرية  واألعيان 
تحركات هؤالء األشخاص وهذه األعيان من قاعدة لوجستية إلى أخرى أو من موقع إلى 

آخر )انظر القسم 3.10(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 19 و20[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

9.1.5.10 الخدمات الطبية: األنظمة الممكنة
بصفة أساسية، هناك ثالثة أنظمة ممكنة للخدمات الطبية في المناطق الخلفية، يتسق كل 

منها مع قانون النزاعات المسلحة، وهي:
• القواعد والخدمات الطبية العسكرية والمدنية المنفصلة؛	
• الجرحى 	 منها  كل  يقبل  بحيث  والمدنية  العسكرية  الطبية  الخدمات  بين  التعاون 

والمرضى التابعين للجهة األخرى؛ أو
• القواعد والخدمات الطبية العسكرية والمدنية المشتركة جزئياً أو كلياً.	

10.1.5.10 الخدمات الطبية: العسكرية والمدنية المشتركة
حيثما تتعاون الخدمات الطبية العسكرية والمدنية أو ُتدار بشكل مشترك، فإنه ينبغي على 

كل قائد من قادة المناطق الخلفية أن يضمن ما يلي:
• تنظيم واضح للقيادة؛	
• تعليمات دقيقة إلى أفراد الخدمات الطبية الذين يتحركون بين القواعد أو المواقع الطبية 	

العسكرية والمدنية أو يعملون فيها؛ و
• العسكرية 	 الطبية  الخدمات  بشأن  المسلحة  النزاعات  قانون  ألحكام  الكامل  التطبيق 

العسكريين والمدنيين )مثل أسرى الحرب  والمدنية وكذلك الجرحى والمرضى من 
الجرحى في المستشفيات المدنية(.

11.1.5.10 األنشطة الدينية
فيهم على وجه  بمن  األشخاص،  معتقدات  احترام  يجب  المسلحة،  النزاعات  في جميع 

الخصوص األشخاص الذين قيدت حريتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية.

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول  و5/   4 الثاني،  اإلضافي  ]البروتوكول 
المجلد األول، 104 و127[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

يتم تحديد هذه القاعدة العامة بمزيد من التفصيل في قانون النزاعات المسلحة الدولية.

ومن ثم، يجب على الدولة الحاجزة أن تسمح بممارسة األنشطة الدينية على النحو الذي 
يكفله قانون النزاعات المسلحة ألسرى الحرب وأن تسهل هذه الممارسة عن طريق:

• السماح ألفراد الخدمات الدينية العسكريين التابعين للعدو الذين يقعون في األسر أو 	
األشخاص المؤهلين اآلخرين بأداء مهامهم الروحية؛

• السماح بممارسة الشعائر الدينية وتوفير األماكن الكافية لذلك؛ و	
• توفير المواد الدينية )مثل الكتب، والمواد الروحية الخاصة بعقيدتهم( أو على األقل 	

السماح بتوفيرها. 

]اتفاقية جنيف الثالثة، 33-37 و72 و125[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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12.1.5.10 قنوات االتصال والقنوات اإلدارية
بموجب  الصلة  ذات  اإلدارية  والقنوات  االتصال  قنوات  الميداني  القائد  ينشئ  أن  يجب 

قانون النزاعات المسلحة وأن يضمن عملها بين:
• وإدارة 	 لالستعالمات،  الوطني  المكتب  )مثل  الوطنية  والسلطات  اللوجستية  القواعد 

تسجيل المقابر(؛ و
• الدولية 	 اللجنة  المثال  سبيل  )على  الدولية  والهيئات  والسلطات  اللوجستية  القواعد 

للصليب األحمر، والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين(.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 14 و16/ اتفاقية جنيف األولى، 8 و16 و17/ اتفاقية 
جنيف الثانية، 8 و19 و20/ اتفاقية جنيف الثالثة، 8 و23 و56 و60 و62 و63 و65 
و66 و68 و69 و71 و72 و74 و75 و77 و96 و100 و104 و105 و107 
و120 و122-125/ اتفاقية جنيف الرابعة، 8 و25 و43 و45 و49 و50 و71 و72 
و74 و75 و83 و92 و96 و104-106 و108 و110 و111 و113 و123 و129 
و78[  و45  و34   33 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و141-136/  و131  و130 

]النزاعات المسلحة الدولية[

13.1.5.10 اللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات اإلنسانية األخرى
يجب على أطراف أي نزاع مسلح دولي أن تمنح اللجنة الدولية للصليب األحمر جميع 
إليها  المسندة  اإلنسانية  بالمهام  القيام  من  تمكينها  أجل  من  وسعها  في  التي  التسهيالت 
الحماية  اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول، وذلك من أجل ضمان  بموجب 

والمساعدة لضحايا النزاعات.

إنسانية أخرى لصالح  أنشطة  أية  أيضاً  تنفذ  أن  للصليب األحمر  الدولية  للجنة  ويجوز 
هؤالء الضحايا، وذلك رهناً بموافقة أطراف النزاع.

التسهيالت  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  ُتمنح  أن  ويجب 
والمساعدات الالزمة لتنفيذ أنشطتها اإلنسانية لصالح ضحايا النزاع وفقاً لقانون النزاعات 
النزاع  أطراف  لها  تسمح  التي  األخرى،  اإلنسانية  المنظمات  منح  يجب  كما  المسلحة. 

بالعمل، التسهيالت نفسها، قدر اإلمكان.

وفي أي نزاع مسلح غير دولي، يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر أن تعرض خدماتها 
على أطراف النزاع بهدف تنفيذ مهامها اإلنسانية من أجل حماية ضحايا النزاع وتقديم 

المساعدة لهم.

]اتفاقية جنيف األولى، 3 و8 و16 و23/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و8 و9/ اتفاقية جنيف 
الثالثة، 3 و8 و12 و23 و56 و58 و60 و62 و63 و65 و66 و68 و69 و71-
73 و75 و77-79 و81 و96 و100 و101 و104 و105 و107 و120 و121-
123 و125 و126/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و9 و23 و24 و30 و35 و39 و42 
و43 و45 و49 و52 و55 و59 و60 و61 و71 و72 و74-76 و83 و96 و98 
و131  و129  و123  و113  و111  و109  و108  و105  و104  و102  و101 
11 و17 و33  البروتوكول اإلضافي األول،  و137 و140 و142 و143 و145/ 
و45 و60 و70 و78 و81/ البروتوكول اإلضافي الثاني، 18/ دراسة حول القانون 
الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 31 و32 و124[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ 

النزاعات المسلحة غير الدولية[
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2.5.10 القواعد العسكرية لإلمداد والتموين
1.2.5.10 قاعدة

تشكل القواعد العسكرية لإلمداد والتموين حيث يتم إنتاج السلع )بخالف المواد الطبية 
استهالكها  أو  المسلحة  القوات  تخزينها الستخدام  أو  تعبئتها،  أو  تحويلها،  أو  والدينية( 
أهدافاً عسكرية بطبيعة الحال على النحو المحدد في القسم الفرعي 2.1.4.5. وإذا كان 

األمر كذلك، فإنها قد تكون محالً للهجوم المباشر من القوات المعادية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 52/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.5.10 األفراد المدنيون في قواعد عسكرية لإلمداد والتموين
يكون  ثم،  ومن  الهجوم.  من  مأمن  في  العسكري  الهدف  مدنيين  أفراد  وجود  يجعل  ال 
األفراد المدنيون المكلفون بالعمل في قواعد عسكرية لإلمداد والتموين معرضين لخطر 
اإلصابة العرضية أو الموت. ومع ذلك، يجب على العدو الذي يهاجم مثل هذا الهدف 
العسكري أن يأخذ وجود األفراد المدنيين في االعتبار عند تقييم التناسب قبل شن الهجوم.

ويجب أال يكون األفراد المدنيون الذين يعملون في القاعدة محالً للهجوم ما لم يشاركوا 
مشاركة مباشرة في العمليات العدائية. وتتمثل طريقة واحدة ترقى بها األنشطة التي يقوم 
المباشرة في  المشاركة  إلى مستوى  التموين  أو  قاعدة اإلمداد  المدنيون في  بها األفراد 
العمليات العدائية في حالة مشاركتهم في أي تدبير تحضيري لتنفيذ هجوم محدد. ومن 
األمثلة على هذه التدابير التحضيرية تحميل القنابل في الطائرات من أجل هجوم محدد، 
أو نقل األسلحة ووضعها في مواقعها من أجل عملية محددة، أو تدريب األفراد على شن 

هجوم محدد، وما إلى ذلك.

وللحد من خطر اإلصابة العرضية أو الموت، يجب أن يبقى األفراد المدنيون على مسافة 
كافية بعيداً عن قواعد اإلمداد والتموين عندما يكونون في غير أوقات الخدمة.

لالطالع على مناقشة تفصيلية للمشاركة المباشرة في العمليات العدائية، انظر الفصل 
الخامس.

 /13 الثاني،  اإلضافي  البروتوكول  و57/  و52   51 األول،  اإلضافي  ]البروتوكول 
تفسيري  دليل  و14/   6 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  دراسة حول 
لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ص. 65 و66[ ]النزاعات المسلحة 

الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.5.10 استخدام المدنيين قواعد عسكرية لإلمداد والتموين
عندما يسمح للمدنيين بدخول إحدى القواعد العسكرية لإلمداد والتموين، فإنهم يصبحون 
عرضة لخطر اإلصابة العرضية أو الموت ألن هذه القاعدة عادة ما تكون هدفاً عسكرياً 

على النحو المحدد في القسم الفرعي 2.1.4.5.

]البروتوكول اإلضافي األول، 52/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[
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4.2.5.10 مناطق التفريغ
يجب أن تكون المناطق والمواقع التي يتم تفريغ المواد فيها أو نقلها إليها من وسائل النقل 
العسكرية والمدنية أو منها إلى تلك الوسائل محددة بوضوح. ويجب تقليل تزامن وجود 
األفراد العسكريين والمدنيين ووسائل النقل العسكرية والمدنية فيها إلى أدنى حد ممكن.

3.5.10 قواعد الخدمات الطبية العسكرية
جميع النزاعات المسلحة

1.3.5.10 قاعدة
يجب أن تكون المستشفيات العسكرية والوحدات الطبية العسكرية األخرى في المناطق 
يهدد  ال  بحيث  مواقع  في  والتموين(  اإلمداد  قواعد  أو  الطبية،  المخازن  )مثل  الخلفية 

الهجوم على األهداف العسكرية سالمتها.

وبشكل قابل للجدل، بما أن الوحدات الطبية تتمتع بالحماية في النزاعات المسلحة الدولية، 
فإنه ينبغي اتباع هذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية.

المسلحة  ]النزاعات   ]12 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /19 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
الدولية[

2.3.5.10 استخدام الشارة المميزة
يجب وسم المستشفيات العسكرية والوحدات الطبية العسكرية بالشارة المميزة للصليب 
فإنه  موسومة،  تكن  لم  لو  وحتى  الحمراء.  الكريستالة  أو  األحمر  الهالل  أو  األحمر 
تكون محالً  أن  أكبر  بشكل  المحتمل  من  أنه  غير  احترامها وحمايتها،  يتعين  يزال  ال 

لالستهداف عرضياً.

ويجب أن تكون الشارة المميزة كبيرة الحجم ومرئية حسبما يسمح به الوضع التكتيكي.

]اتفاقية جنيف األولى، 42/ البروتوكول اإلضافي األول، 18، الملحق األول/ البروتوكول 
اإلضافي الثاني، 12[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.3.5.10 المستشفيات العسكرية: عالج الجرحى والمرضى
الجرحى  تستقبل  التي  العسكرية  المستشفيات  تضمن  أن  األحوال،  جميع  في  يجب، 
والمرضى المعايير الدنيا للمعاملة اإلنسانية )انظر القسم 2.7(، باإلضافة إلى المعاملة 
المثال،  سبيل  على  المسلحة،  النزاعات  قانون  بموجب  وضعهم  يتطلبها  التي  المعينة 
كأسرى حرب )انظر القسم 1.7(. ويجب عليها أيضاً أن توفر لجميع الجرحى والمرضى 
الرعاية والعناية الطبية التي تتطلبها حالتهم، دون أي تمييز مجحف )انظر القسم 1.4(.

النزاعات المسلحة الدولية
4.3.5.10 اإلخطار بالمواقع

في  االستشفاء  ومناطق  الثابتة  الطبية  الوحدات  بموقع  المعادي  الطرف  إخطار  يجب 
المناطق الخلفية، إذا كان من المرجح أن يضمن هذا اإلجراء منح هذه الوحدات والمناطق 

الحماية التي تحق لها.

]اتفاقية جنيف األولى، 23، الملحق األول، 7 )مشروع اتفاق(/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
14/ البروتوكول اإلضافي األول، 12[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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5.3.5.10 الحراسة
عندما يتم تكليف وحدة قتالية )مثل فصيلة مشاة( لحراسة قاعدة للخدمات الطبية العسكرية، 
يجب إصدار تعليمات دقيقة إلى تلك الوحدة من أجل تجنب الخلط بينها وبين الوحدات 

التي تنفذ مهمة تكتيكية.

]اتفاقية جنيف األولى، 22[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.3.5.10 قرب المقاتلين 
الطبية  الخدمات  مرافق  من  مقربة  على  المقاتلين  وضع  تجنب  اإلمكان،  قدر  يجب، 

العسكرية وأفرادها ووسائل النقل التابعة لها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 12[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.3.5.10 أسرى الحرب في المستشفيات العسكرية: السالمة
يجب أن تلتزم المستشفيات العسكرية التي تستقبل أسرى الحرب بتوفير الحد األدنى من 
المتطلبات الخاصة بالموقع والسالمة على غرار ما يتوافر في معسكرات أسرى الحرب.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 12-16 و22 و23[ ]النزاعات المسلحة الدولية[





الجزء الثالث
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11 السيطرة االستراتيجية على النزاع المسلح
يناقش هذا الفصل التدابير الواجب اتخاذها قبل النزاع المسلح وأثناءه وبعد انتهائه من 

أجل ضمان االمتثال لقانون النزاعات المسلحة.

التدابير  القسم  الدول اتخاذها في وقت السلم: يناقش هذا  التدابير الواجب على   1.11
التشريعية، والتنفيذية، واإلدارية التحضيرية الواجب على الدول اتخاذها في وقت السلم 

لضمان االمتثال للقانون في حالة نشوب نزاع مسلح.

االستراتيجية،  التدابير  القسم  المسلح: يصف هذا  النزاع  أثناء  السيطرة  تدابير   2.11
والتنفيذية، واإلدارية الواجب اتخاذها أثناء النزاع المسلح، بما في ذلك الرعاية الطبية، 

ودور الوسطاء، والشؤون المدنية.

اتخاذها  الواجب  التدابير  القسم  يتناول هذا  المسلح:  النزاع  انتهاء  بعد  التدابير   3.11
بمجرد انتهاء العمليات العدائية.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.

1.11 التدابير الواجب على الدول اتخاذها في وقت السلم
يناقش هذا القسم التدابير التشريعية، والتنفيذية، واإلدارية التحضيرية الواجب على الدول 

اتخاذها في وقت السلم لضمان االمتثال للقانون في حالة نشوب نزاع مسلح.

وتتضمن التدابير التي يتعين على أي دولة طرف في معاهدة معينة من معاهدات قانون 
النزاعات المسلحة ما يلي:

• إدماج األجزاء ذات الصلة من المعاهدة في التشريعات الوطنية وفقاً لقواعد دستورها؛	
• في 	 عليها  المنصوص  الواجبات  لتنفيذ  اإلداري  المستوى  على  إجراءات  استحداث 

المعاهدة؛
• تعيين أو إنشاء منظمات للقيام بمهام معينة محددة في المعاهدة المعنية؛	
• ضمان نشر قانون النزاعات المسلحة وإدماجه في الممارسات العسكرية؛ و	
• إعداد وثائق أو وسائل تحديد الهوية المشار إليها في قانون النزاعات المسلحة.	

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 80[
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1.1.11 إدماج قانون النزاعات المسلحة في التشريعات والوثائق العسكرية
1.1.1.11 التشريعات الوطنية

النزاعات  قانون  معاهدات  معاهدة جديدة من  بالتصديق على  الدول  إحدى  تقوم  عندما 
المسلحة أو االنضمام إليها، فإنه يجب عليها أن تسن تشريعات تنفيذية وطنية لضمان 

االمتثال لاللتزامات الواردة في المعاهدة.

وينبغي أن تكفل تلك التشريعات ما يلي:
• الموافقة على التمويل الكافي لتنفيذ المعاهدة الجديدة؛ و	
• المعلومات 	 توفير  )مثل  الجديدة  المعاهدة  تنفيذ  لمراقبة  المناسبة  اإلجراءات  وضع 

للبرلمان بصفة دورية(.

2.1.1.11 التشريعات والعقوبات الجزائية
تلزم العديد من معاهدات قانون النزاعات المسلحة الدول األطراف فيها بسن تشريعات 
تنص على عقوبات جزائية على األفراد الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات 
معينة للمعاهدات. وفي حالة اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول، يكون مثل 
هذا التشريع مطلوباً للمخالفات الجسيمة لهما. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 

الفصل التاسع.

 /129 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /50 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /49 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اتفاقية جنيف الرابعة، 146/ البروتوكول اإلضافي األول، 85/ اتفاقية حظر األسلحة 
الكيميائية، 7/ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 9/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
الثاني  البروتوكول  تقليدية معينة،  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  اتفاقية حظر   /28 الثقافية، 

بصيغته المعدلة، 14[

3.1.1.11 حماية شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحمراء
يجب سن تشريعات كافية فيما يتعلق باستخدام شارات الصليب األحمر والهالل األحمر 

والكريستالة الحمراء وحمايتها.

ويجب أن ينظم هذا التشريع على وجه الخصوص استخدام الشارات للحماية وللداللة، وأن 
يضع تدابير للرقابة على استخدامها، وينص على عقوبات جزائية على إساءة استخدامها.

]اتفاقية جنيف األولى، 53 و54/ اتفاقية جنيف الثانية، 43-45/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 18 و38/ البروتوكول اإلضافي الثاني ، 12/ البروتوكول الثالث اإلضافي، 6[

 
4.1.1.11 حماية الشارات المميزة األخرى

يجب سن تشريعات مناسبة بشأن استخدام الشارات المميزة األخرى، مثل العالمة الدولية 
المميزة للدفاع المدني أو الشعار المميز للممتلكات الثقافية.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 6 و16 و17/ البروتوكول اإلضافي األول، 
65 و66[

5.1.1.11 التراجم
المسلحة،  النزاعات  قانون  لمعاهدات  رسمية  تراجم  إرسال  المعنية  الدولة  على  يجب 

باإلضافة إلى نسخ من أية قوانين أو لوائح وطنية معتمدة، إلى وديع المعاهدة المعنية.
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ومن أمثلة الوديع ما يلي:
• اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية: مجلس االتحاد السويسري؛	
• اتفاقيات الهاي لعام 1907: حكومة هولندا؛	
• مسلح، 	 نزاع  حالة  في  الثقافية  الممتلكات  لحماية  التفاقية الهاي  الثاني  البروتوكول 

المؤرخة في عام 1954 )1999(: المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونسكو(؛ و

• اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 	
عشوائية األثر، المؤرخة في عام 1980: األمين العام لألمم المتحدة.

 /128 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /49 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /48 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اتفاقية جنيف الرابعة، 145/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 26/ البروتوكول 
اإلضافي األول، 80 و84/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي 

األول، 80[

6.1.1.11 التعليمات
النزاعات  قانون  احترام  لضمان  المسلحة  القوات  إلى  وأوامر  تعليمات  إصدار  يجب 

المسلحة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 80[

7.1.1.11 اإلدماج في العقيدة، والتعليم، والتدريب الميداني واالنضباط العسكري
يتشكل سلوك القوات المسلحة أثناء العمليات عن طريق أربعة عناصر رئيسية هي:

• العقيدة؛	
• التعليم؛	
• التدريب الميداني والمعدات؛ و	
• العقوبات )بما في ذلك كل من االنضباط والقضاء العسكري(.	

من أجل تحقيق امتثال سير العمليات للقانون، يجب أن يصبح القانون جزءاً ال يتجزأ من 
العناصر األربعة جميعها.

الممارسة  في  المسلحة  النزاعات  قانون  إدماج  بمسؤولية  العسكريون  القادة  ويضطلع 
قمعها  األمر،  لزم  وإذا  القانون،  لذلك  المخالفات  لمنع  واجبهم  من  كجزء  العسكرية 
في  االستراتيجي مسؤولين  المستوى  القادة على  ويكون  المختصة.  للسلطات  وإبالغها 
نهاية المطاف عن ضمان أن تتم عملية اإلدماج داخل قواتهم من أجل ضمان قدرة الدولة 
على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية. ولذا، ينبغي عليهم إنشاء أية هياكل إدارية الزمة 

وتكليف القادة المناسبين التابعين لهم بتنفيذ عملية إدماج القانون.

]البروتوكول اإلضافي األول، 87[

لالطالع على وصف كامل لهذه العملية بالغة األهمية، التي تترجم القواعد القانونية إلى 
واقع ملموس، انظر الفصل األول.
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2.1.11 التدابير التنفيذية واإلدارية
1.2.1.11 قاعدة

يجب على جميع الدول أن تتخذ التدابير التنفيذية واإلدارية التحضيرية في أوقات السلم 
من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون النزاعات المسلحة.

وتهدف تلك التدابير التحضيرية إلى:
• جعل قانون النزاعات المسلحة معروفاً للقوات المسلحة، والسلطات المدنية، والسكان 	

المدنيين؛
• ضمان تطبيق قانون النزاعات المسلحة في حالة نشوب أي نزاع مسلح؛ و	
• ضمان توافق أي سالح جديد يدخل الخدمة مع قانون النزاعات المسلحة.	

]اتفاقية جنيف األولى، 45 و47/ اتفاقية جنيف الثانية، 46 و48/ اتفاقية جنيف الثالثة، 
و84/  و83   80 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /144 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /127
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 3 و7 و25/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر  اتفاقية  و30/   5 الثاني،  البروتوكول  الثقافية، 
الثاني  البروتوكول  معينة،  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر  اتفاقية   /15 معينة، 
بصيغته المعدلة، 14/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول 
الخامس، 11/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 143-141[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.1.11 العاملون المؤهلون
ينبغي تدريب عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق قانون النزاعات المسلحة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 6[

3.2.1.11 المستشارون القانونيون في القوات المسلحة
للقادة  المشورة  لتقديم  المناسب،  المستوى  على  القانونيين،  المستشارين  توفر  يجب 
العسكريين في جميع األوقات بشأن تطبيق قانون النزاعات المسلحة وبشأن التعليمات 

التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

]البروتوكول اإلضافي األول، 82/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 141[

3.1.11 إنشاء/ تكليف األجهزة
1.3.1.11 مقدمة

غالباً ما تتطلب معاهدات قانون النزاعات المسلحة من الدول إنشاء العديد من الكيانات/ 
النزاع  أثناء  معينة  إلزامية  مهام  أداء  أجل  من  العدائية  العمليات  اندالع  عند  األجهزة 

المسلح وبعد انتهائه.

وحتى تصبح الدولة المعنية على استعداد للوفاء بهذه االلتزامات، فإنه ينبغي عليها في 
وقت السلم أن تتخذ تدابير للتحسب للطوارئ، مثل تكليف أجهزة قائمة أو إنشاء أجهزة 

جديدة لالضطالع بتلك الواجبات المعينة في حالة حدوث نزاع مسلح.
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2.3.1.11 المكتب الوطني لالستعالمات
يجب على كل دولة أن تنشئ مكتباً وطنياً لالستعالمات لتلقي المعلومات المتعلقة بأسرى 
الحرب والمدنيين المحميين الذين يقعون في قبضتها وإرسالها. وبناًء عليه، ينبغي اتخاذ 
الخطوات الالزمة في وقت السلم لضمان إنشاء مثل هذه الجهة وإعدادها بما فيه الكفاية 

لالضطالع بهذه المهمة في حالة نشوب نزاع مسلح.

ويوصى بالتعاون الوثيق مع الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية 
للصليب األحمر من أجل إنشاء مكتب وطني لالستعالمات.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 122/ اتفاقية جنيف الرابعة، 136[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.3.1.11 اللجان الطبية المختلطة
عند نشوب العمليات العدائية، يجب أن تنشئ كل دولة لجنة طبية مختلطة.

وينبغي اتخاذ خطوات مسبقة، في وقت السلم، لضمان القدرة على تنظيم اللجنة الطبية 
المختلطة بسرعة عند نشوب األعمال العدائية )على سبيل المثال عن طريق وضع قائمة 

باألطباء المؤهلين الذين هم على استعداد للعمل إذا لزم األمر(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 112، الملحق الثاني[

4.3.1.11 إدارة تسجيل المقابر
في كل دولة، يجب إعداد إدارة تسجيل المقابر لتسجيل تفاصيل عمليات الدفن ومواقع 

المقابر وحفظ الرماد.

ويمكن أن تعمل هذه اإلدارة جنباً إلى جنب مع المكتب الوطني لالستعالمات.

]اتفاقية جنيف األولى، 17/ اتفاقية جنيف الثالثة، 120[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.3.1.11 الجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر
بها  تضطلع  التي  األنشطة  ومجموعة  الدقيق  الدور  تحديد  مسبق  بشكل  يتم  أن  يجب 
الجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو غيرها من جمعيات اإلغاثة في 
حالة نشوب نزاع مسلح )مثل الدعم الطبي، أو استخدام العالمات المميزة، أو اإلغاثة(.

]اتفاقية جنيف األولى، 26 و44/ اتفاقية جنيف الثانية، 24 و25/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
30 و63/ البروتوكول اإلضافي األول، 6[

4.1.11 التدابير التحضيرية لألشخاص واألعيان
الهجوم. ومن  الحماية من  واألعيان  األشخاص  لبعض  المسلحة  النزاعات  قانون  يكفل 
أجل التأكد من أن جميع أطراف النزاع المسلح قادرة على تجنيب أولئك األشخاص وتلك 
األعيان الهجوم في حالة نشوب نزاع مسلح، فإنه ينبغي اتخاذ بعض التدابير التحضيرية 

في وقت السلم.
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1.4.1.11 األشخاص واألعيان المشمولون بحماية خاصة بشكل عام
األعيان  ووسم  األشخاص  تحديد  أجل  من  المسؤوليات  وتحديد  المعايير  وضع  يجب 
المشمولين بحماية خاصة بعالمات مميزة، وأيضاً من أجل استخدام اإلشارات المميزة.

لمزيد من التفاصيل عن األشخاص واألعيان المشمولين بحماية خاصة، راجع القسمين 
3.5 و4.5.

]اتفاقية جنيف األولى، 38-44/ اتفاقية جنيف الثانية، 41-45/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 18 و22 و23 و56 و66، الملحق األول/ البروتوكول اإلضافي الثاني ، 12/ 

البروتوكول الثالث اإلضافي[

2.4.1.11 الممتلكات الثقافية
التدابير  باتخاذ  الثقافية  بالممتلكات  الخاصة  المعاهدات  في  األطراف  الدول  تتعهد 
نزاع  الثقافية في حالة نشوب  الممتلكات  السلم، من أجل صون  التحضيرية، في وقت 
لنقلها،  واالستعداد  الثقافية،  للممتلكات  حصر  قوائم  إعداد  التدابير  هذه  وتشمل  مسلح. 
عن  المسؤولة  المختصة  السلطات  وتعيين  المميز،  بشعارها  الثقافية  الممتلكات  ووسم 

صون الممتلكات الثقافية.

لحماية  الهاي  اتفاقية  و17/  و16  و6   3 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
النزاعات  الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]5 الثاني،  البروتوكول  الثقافية،  الممتلكات 

المسلحة غير الدولية[

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول أن تتخذ الخطوات الالزمة لوضع الممتلكات الثقافية 
المستحقة تحت:

• الحماية المعززة، عن طريق إدماجها في قائمة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 	
المعززة التي تحتفظ بها لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح؛ أو

• الحماية الخاصة، عن طريق إدماجها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة 	
تحت نظام الحماية الخاصة، الذي يحتفظ به المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )يونسكو(.

الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية   /8 الثقافية،  الممتلكات  ]اتفاقية الهاي لحماية 
الالئحة، 12 و13/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 11[ 

]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.4.1.11 التدابير الدفاعية االحترازية
أثناء أي نزاع مسلح دولي، يجب على أطراف النزاع ضمان أن يكون المدنيون واألعيان 
المدنية بعيدين قدر اإلمكان عن األهداف العسكرية. على سبيل المثال، يجب على أطراف 

النزاع الدولي، إلى أقصى حد مستطاع:
• تجنب وضع أهداف عسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان؛ و	
• إبعاد المدنيين واألعيان المدنية من األماكن األكثر عرضة للهجوم، أي من المناطق 	

المجاورة لألهداف العسكرية.
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ومن أجل أن تكون الدول قادرة على الوفاء بهذه االلتزامات في حالة نشوب نزاع مسلح، 
فإنه يجب عليها أن تتخذ تدابير تحضيرية في وقت السلم، مثل:

• إعداد خطط إلجالء المدنيين ونقلهم بصفة مؤقتة بعيداً عن األهداف العسكرية، مثل 	
المنشآت العسكرية الثابتة التي من المرجح استهدافها أثناء النزاع المسلح، ونشر تلك 

الخطط؛
• النظر في نقل المنشآت العسكرية الثابتة التي يحيط بها تجمع للمدنيين أو إغالقها؛ أو	
• اختيار مواقع خارج المناطق المكتظة بالسكان، إذا كان ذلك ممكناً، عند تحديد المكان 	

الذي تنقل إليه المباني أو األعيان التي قد تصبح أهدافاً عسكرية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 58/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 23 و24[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

5.1.11 إعداد الوثائق
1.5.1.11 الوثائق اإلدارية

تشير عدة أحكام في معاهدات قانون النزاعات المسلحة إلى استخدام استمارات ووثائق 
إدارية معينة )مثل بطاقات الوقوع في األسر، وبطاقات االعتقال، واستمارات إخطار 
الوفاة، وشهادات اإلعادة إلى الوطن، وبطاقات المراسالت(. وينبغي إعداد هذه الوثائق 

مسبقاً.

]اتفاقية جنيف األولى، الملحق الثاني/ اتفاقية جنيف الثالثة، الملحق الرابع، ألف - هاء/ 
اتفاقية جنيف الرابعة، الملحق الثالث/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، الالئحة، 
21/ البروتوكول اإلضافي األول، الملحقان األول والثاني[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.5.1.11 وثائق الهوية، واللوحات المعدنية، وعالمات الذراع
الهوية مثل  لتحديد  الوسائل  إلى استخدام بعض  اتفاقيات جنيف  العديد من أحكام  تشير 
بطاقات الهوية، واللوحات المعدنية، وعالمات الذراع. ويجب إعداد هذه المواد وإعطاؤها 

لألفراد المعنيين في وقت السلم.

على سبيل المثال، ينبغي أن يحصل أفراد القوات المسلحة على بطاقات ولوحات معدنية 
لتحديد الهوية لضمان التعرف عليهم في حالة وقوعهم في األسر أو تعرضهم للقتل إثر 

اندالع العمليات العدائية.

وينبغي أيضاً تزويد أفراد الخدمات الطبية والدينية العسكريين ببطاقات ولوحات معدنية 
وعالمات الذراع لتحديد الهوية تكون مقاومة للماء وتحمل الشارات المميزة، وتصدرها 

السلطات العسكرية وتحمل ختمها.

تشمل الفئات األخرى من األفراد الذين يجب تزويدهم ببطاقات هوية ما يلي:
• أفراد الخدمات الطبية أو الدينية المدنيون سواًء الدائمون أو المؤقتون؛	
• أفراد الدفاع المدني؛	
• الصحفيون في مهمات مهنية خطرة؛ و	
• اتفاقية 	 في  األطراف  للدول  )بالنسبة  الثقافية  الممتلكات  بحماية  المكلفون  العاملون 

الهاي لحماية الممتلكات الثقافية(.
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للتعرف على المواصفات الفنية لهذه للبطاقات واللوحات المعدنية لتحديد الهوية وعالمات 
الذراع، انظر المراجع التالية.

]اتفاقية جنيف األولى، 16 و17 و40 و41، الملحق الثاني/ اتفاقية جنيف الثانية، 19 
و20 و42، الملحق الثاني/ اتفاقية جنيف الثالثة، 17، الملحق الرابع، ألف/ البروتوكول 
الممتلكات  لحماية  اتفاقية الهاي  والثاني/  األول  الملحقان  18 و66،  األول،  اإلضافي 
الثقافية، 17/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، الالئحة، 21[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية، باستثناء العاملين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية، الذين تنطبق عليهم القواعد 

نفسها في كل من النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية[

3.5.1.11 نصوص معاهدات قانون النزاعات المسلحة ذات الصلة
أماكن  في  المسلحة  النزاعات  قانون  معاهدات  من  معينة  نصوص  نشر  يتم  أن  يجب 
االحتجاز/ االعتقال في حالة نشوب نزاع مسلح. وينبغي إعداد هذه النصوص باللغات 

المناسبة وتوفيرها على وجه الخصوص لكل من:
• في 	 المؤرخة  الحرب  أسرى  معاملة  بشأن  اتفاقية جنيف  الحرب:  أسرى  معسكرات 

عام 1949؛
• معسكرات المعتقلين المدنيين: اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت 	

الحرب المؤرخة في عام 1949.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 41/ اتفاقية جنيف الرابعة، 99[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.11 تدابير السيطرة أثناء النزاع المسلح
يصف هذا القسم التدابير التنفيذية واإلدارية الواجب اتخاذها أثناء النزاع المسلح، بما في 

ذلك الرعاية الطبية، ودور الوسطاء، والشؤون المدنية.

1.2.11 التدابير التنفيذية واإلدارية للسيطرة
1.1.2.11 قاعدة

ينبغي أن تهدف التدابير التنفيذية واإلدارية للسيطرة أثناء النزاع المسلح إلى:
• لقانون 	 االمتثال  لضمان  وتطويرها  السلم  وقت  في  بالفعل  المتخذة  التدابير  تأكيد 

النزاعات المسلحة؛ و
• تنفيذ أية تدابير إضافية الزمة لضمان التطبيق الكامل لقانون النزاعات المسلحة.	

]اتفاقية جنيف األولى، 45 و47/ اتفاقية جنيف الثانية، 46 و48/ اتفاقية جنيف الثالثة، 
و7   3 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  اتفاقية الهاي   /144 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /127

و25/ البروتوكول اإلضافي األول، 80 و83[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.1.2.11 االتفاقات الخاصة
من أجل االمتثال لمتطلبات قانون النزاعات المسلحة، فإنه قد يكون من الضروري للدولة 

المعنية ضمان تعاون األطراف األخرى عن طريق اتفاق خاص.

تتضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول العديد من األحكام بشأن اتفاقات 
خاصة بين أطراف أي نزاع مسلح دولي، منها على سبيل المثال وليس الحصر:

• إنشاء مناطق االستشفاء أو السالمة، والمناطق المحايدة والمناطق منزوعة السالح؛	
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• االتفاقيات 	 في  ذكره  سبق  ما  بخالف  محددة  ألعيان  عليها  متفق  عالمات  أو  وسم 
والبروتوكول اإلضافي األول؛

• إعادة األشخاص المحميين إلى أوطانهم على النحو المحدد في اتفاقية جنيف الرابعة، 	
بمن في ذلك المعتقلون المدنيون وأفراد الخدمات الطبية الذين يتم استبقاؤهم؛

• إعادة أسرى الحرب مباشرة إلى أوطانهم أو إيواؤهم في بلد محايد؛	
• إنشاء فرق للبحث عن الموتى وتحديد هويتهم واستعادة جثثهم، وتسهيل الوصول إلى 	

المقابر، وعودة رفات المتوفى ومتعلقاته الشخصية؛
• طرود اإلغاثة والشحنات الجماعية للمعتقلين المدنيين وأسرى الحرب؛	
• تحليق الطائرات؛	
• البروتوكول 	 بالفعل في  أشكال إضافية من الحماية تتجاوز أشكال الحماية المطلوبة 

اإلضافي األول لألعيان المحتوية على قوى خطرة؛ و
• إجراءات التحقيق بشأن انتهاكات قانون النزاعات المسلحة.	

ويجب، متى أمكن ذلك، إبرام اتفاقات خاصة على المستوى المناسب بين أطراف النزاع 
أو مع الدول المحايدة، حسبما تقتضي الظروف.

]اتفاقية جنيف األولى، 6 و10 و15 و23 و28 و31 و36 و37 و52/ اتفاقية جنيف 
الثانية، 6 و10 و18 و31 و38-40 و43 و44 و53/ اتفاقية جنيف الثالثة، 6 و10 
و23 و28 و33 و60 و65-67 و72 و73 و75 و109 و110 و118/ اتفاقية جنيف 
الرابعة، 7 و11 و14 و15 و17 و36 و83 و108 و109 و132 و133 و149/ 
البروتوكول اإلضافي األول، 26-29 و33 و34 و56 و59 و60 و66[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية[

المحميين  واألشخاص  والمرضى  الجرحى  لنقل  محلية  3.1.2.11 ترتيبات 
اآلخرين، والمساعدات اإلنسانية للمناطق المحاصرة

البحث عن  أجل  النيران من  أو وقف إطالق  أو عقد هدنة  ترتيبات محلية  يجب عمل 
الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وتبادلهم وإجالئهم، وذلك كلما سمحت الظروف.

يمكن أيضاً عمل ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والغرقى والعجزة والمسنين 
واألطفال والنساء الحوامل من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور أفراد الخدمات 

الطبية والدينية ومعداتهم في طريقهم إلى هذه المناطق.

 ]17 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /18 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /15 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
]النزاعات المسلحة الدولية[

4.1.2.11 اإلخطارات
تتطلب  التي  األحكام  من  العديد  األول  اإلضافي  والبروتوكول  اتفاقيات جنيف  تتضمن 
أو توصي بأن يوجه األطراف في أي نزاع مسلح إخطارات إلى بعضهم البعض )إما 
مباشرة أو عبر وسيط مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر، وعند االقتضاء بشكل مسبق( 

بالعناصر التالية:
• القوانين 	 وكذلك  المسلحة،  النزاعات  قانون  معاهدات  لنصوص/  الرسمية  التراجم 

واللوائح الوطنية ذات الصلة التي قد تعتمدها، إذا لم تكن أرسلتها بالفعل في وقت السلم؛
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• إدماج قوات إنفاذ القانون أو القوات شبه العسكرية في قواتها المسلحة؛	
• أسماء السفن الطبية وأوصافها وغيرها من التفاصيل؛	
• مواقع الوحدات الطبية الثابتة؛	
• الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين؛	
• تحليق الطائرات الطبية فوق المناطق التي ال يسيطر عليها طرف خصم؛	
• لقواته 	 الطبية  للخدمات  بتقديم مساعدتها  لها  التي يكون قد رخص  الجمعيات  أسماء 

المسلحة؛
• ألقاب جميع األشخاص الذين يحق لهم الحصول على وضع أسير الحرب ورتبهم، من 	

أجل ضمان المساواة في المعاملة بين أسرى الحرب من الرتب المناظرة؛
• مختلف اإلخطارات المتعلقة بحسابات أسرى الحرب؛	
• هروب أسرى الحرب أو وقوعهم في األسر مرة أخرى؛ و	
• متطلبات التشريعات في دولة المنشأ بشأن صحة وصايا أسرى الحرب.	

يمكن  لهذه اإلخطارات والمراسالت،  الالزمة  المتطلبات  أو  لالطالع على اإلجراءات 
الرجوع إلى األحكام المحددة في المعاهدات الموضحة أدناه.

و49/  و43  و38   25-22 الثانية،  جنيف  اتفاقية  و48/   26 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اتفاقية جنيف الثالثة، 21 و23 و43 و63 و65 و94 و128/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
83 و145/ البروتوكول اإلضافي األول، 12 و23 و25-29 و43 و84[ ]النزاعات 

المسلحة الدولية[

5.1.2.11 القنوات اإلدارية
يجب إنشاء قنوات إدارية مناسبة لنقل المراسالت والوثائق:

• بين السلطات الوطنية العسكرية والمدنية )على سبيل المثال للمراسالت بين معسكرات 	
أسرى الحرب والمكتب الوطني لالستعالمات(؛

• أو 	 األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  المدنية(  أو  )العسكرية  الوطنية  السلطات  بين 
المكتب  بين  للمراسالت  المثال  )على سبيل  الوسطاء  أو غيرها من  المحايدة  الدول 

الوطني لالستعالمات والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين(؛ و
• أسرى 	 معسكرات  من  اإلغاثة  نقل شحنات  والوثائق،  الرسائل  نقل  أجل:  من  أيضاً 

الحرب أو معسكرات االعتقال وإليها.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 14 و16/ اتفاقية جنيف األولى، 8 و16 و17/ اتفاقية 
و63  و62  و60  و56  و23   8 الثالثة،  جنيف  اتفاقية  و20/  و19   8 الثانية،  جنيف 
و65 و66 و68 و69 و71 و72 و74 و75 و77 و100 و104 و105 و107 
و120 و121-125/ اتفاقية جنيف الرابعة، 8 و25 و43 و45 و49 و50 و71 و72 
و74 و75 و83 و91 و96 و104-111 و113 و123 و129-131 و141-136/ 

البروتوكول اإلضافي األول، 33 و34 و45 و78[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

6.1.2.11 الوثائق اإلدارية
وفقاً للظروف، يجب تعديل الوثائق اإلدارية القائمة وصياغة وثائق جديدة. على سبيل 

المثال:
• ترجمة الوثائق إلى لغات أخرى؛	
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• اإلجراءات 	 الجلد، وسجالت  أو  بالدم  التبرع  )مثل سجالت  الطبية  السجالت  نماذج 
المتعلقة بأسرى الحرب(؛ 

• في 	 والمدنية  العسكرية  للسلطات  الصادرة  التعليمات  )مثل  الجديدة  للحاالت  الوثائق 
منطقة محددة(.

7.1.2.11 العقوبات التأديبية أو الجزائية
يجب على أطراف أي نزاع مسلح ضمان خضوع المخالفات لقانون النزاعات المسلحة 

لعقوبات تأديبية أو جزائية.

الجسيمة  المخالفات  قمع  في  بينها  فيما  والتعاون  المساعدة  األطراف  تلك  على  ويجب 
وغيرها من االنتهاكات الخطيرة لقانون النزاعات المسلحة.

لمزيد من المعلومات عن العقوبات الجزائية، انظر الفصل التاسع.

]اتفاقية جنيف األولى، 49/ اتفاقية جنيف الثانية، 50/ اتفاقية جنيف الثالثة، 129/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 146/ البروتوكول اإلضافي األول، 85-89/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 
الثقافية، 28/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 15 و17 و19/ 
اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، 9/ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، 
البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة، 14/ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 7/ دراسة حول 

القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 157 و161[

2.2.11 عمل الوسطاء
النزاعات المسلحة الدولية

1.2.2.11 دور الوسطاء
قد يضر النزاع المسلح العالقات بين الدول في وقت السلم )على سبيل المثال عن طريق 
النقل واالتصاالت(. ويمكن  الحدود، وقطع طرق  الدبلوماسية، وإغالق  العالقات  قطع 

التقريب بين بعض مواقف تلك الدول عن طريق تدخل الوسطاء.

2.2.2.11 تعيين دولة حامية
المسلح  النزاع  أطراف  من  طرف  كل  على  يجب  المسلحة،  النزاعات  قانون  بموجب 

الدولي تعيين دولة حامية عند نشوب األعمال العدائية.

يقوم  والتي  النزاع،  في  ليست طرفاً  أخرى  دولة  أو  دولة محايدة  الحامية هي  والدولة 
طرف في النزاع بتعيينها ويقبلها الطرف الخصم وتكون قبلت تنفيذ المهام المسندة إلى 

دولة حامية بموجب قانون النزاعات المسلحة.

ويتمثل الواجب األساسي للدول الحامية في حماية مصالح أطراف النزاع التي تمثلها.

]اتفاقيات جنيف األولى - الثالثة، 8/ اتفاقية جنيف الرابعة، 9/ البروتوكول اإلضافي األول، 
2 و5/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 21/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 

الالئحة، 2-10/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 34[

3.2.2.11 البديل عن الدولة الحامية
في حالة عدم تعيين دولة حامية أو قبولها من بدء نشوب النزاع المسلح، فإنه يمكن للجنة 
مساعيها  تبذل  أن  متحيزة  غير  أخرى  إنسانية  منظمة  أي  أو  األحمر  للصليب  الدولية 

الحميدة لدى أطراف النزاع من أجل هذا الغرض.
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وفي حالة عدم وجود اتفاق على الدول الحامية، فإنه يجب تعيين اللجنة الدولية للصليب 
األحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى غير متحيزة كبديل.

وفي الواقع، لم تشهد السنوات األخيرة استخدام نظام الدول الحامية. وبدالً من ذلك، تم 
االعتراف باللجنة الدولية للصليب األحمر بديالً للدولة الحامية.

وفي هذا الدليل، تم استخدام اسم »اللجنة الدولية للصليب األحمر« في المواضع التي 
يشير فيها أحد أحكام قانون النزاعات المسلحة إلى »الدولة الحامية«. وال يعني هذا أنه 

ال يمكن االتفاق على مصطلح »الدول الحامية« واستخدامه في المستقبل.

]اتفاقيات جنيف األولى - الثالثة، 10/ اتفاقية جنيف الرابعة، 11/ البروتوكول اإلضافي األول، 5[

عن  بديالً  بوصفها  الرئيسية  المهام  األحمر:  للصليب  الدولية  4.2.2.11 اللجنة 
الدولة الحامية

عندما تضطلع اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور البديل عن الدولة الحامية، فإن مهامها 
تتضمن ما يلي:

• العمل كوسيط بين الدول المعادية )على سبيل المثال في نقل المعلومات، والوثائق، 	
واإلعالنات، واإلخطارات(؛

• مكان 	 أي  وأيضاً  المدنيين  المعتقلين  ومعسكرات  الحرب  أسرى  معسكرات  زيارة 
للتحقق من  المعسكرات واألماكن )وذلك  فيه مدنيون محميون ومراقبة هذه  يحتجز 
الصحية، وضمان حرية االتصال  اإلمدادات، واألوضاع  المعيشة، وتوافر  ظروف 

بالعالم الخارجي عن طريق البريد(؛
• الرصد واتخاذ اإلجراءات المناسبة، إذا لزم األمر، في حالة:	

- اعتقال أشخاص محميين؛
- المحاكمات الجزائية ألسرى الحرب والمدنيين األجانب؛

• التحقق من توافر إمدادات الطعام والرعاية الطبية في األراضي المحتلة؛ و	
• إجراء تحقيقات في انتهاكات حماية األعيان الثقافية.	

]اتفاقية جنيف األولى، 11 و16 و23 و48/ اتفاقية جنيف الثانية، 11 و19 و49/ اتفاقية 
جنيف الثالثة، 11 و23 و56 و58 و62 و63 و65 و66 و68-81 و96 و100 و101 
و104 و105 و107 و120-122 و126/ اتفاقية جنيف الرابعة، 12 و23 و24 و30 
و35 و39 و42 و43 و45 و49 و52 و55 و60 و61 و71 و72 و74-76 و96 و98 
و101-105 و109 و111 و123 و129 و143/ البروتوكول اإلضافي األول، 5 و11 
اتفاقية   /21 الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية  و33 و45 و60 و69 و70 و84/ 
الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 34 و35[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.2.2.11 اللجنة الدولية للصليب األحمر: التفويض
منح قانون النزاعات المسلحة اللجنة الدولية للصليب األحمر تفويضاً )بغض النظر عن 

دورها كبديل عن الدول الحامية( لالضطالع بما يلي:
• توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة )على سبيل المثال عن طريق 	

زيارات ألسرى الحرب والمعتقلين المدنيين(؛
• مساعدة الدول في تنفيذ قانون النزاعات المسلحة ونشره )على سبيل المثال عن طريق 	

نشر هذا الدليل وتوزيعه(؛
• تعزيز قانون النزاعات المسلحة واإلعداد لتطويره؛ و	
• والهالل 	 األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  تنفذها  التي  الدولية  اإلغاثة  أنشطة  توجيه 

األحمر في حاالت النزاع المسلح وتنسيقها.
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النزاعات  في  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  الممنوح  المحدد  التفويض  إلى  باإلضافة 
المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، على النحو المبين في قانون النزاعات 
الدول في حاالت  المبادرة اإلنسانية عرض خدماتها على  يتيح لها حقها في  المسلحة، 

العنف األخرى.

]اتفاقية جنيف األولى، 3 و9 و10 و11 و23/ اتفاقية جنيف الثانية، 3 و9 و10 و11/ 
اتفاقية جنيف الثالثة، 3 و9 و10 و11 و56 و72 و73 و75 و123 و125 و126، 
الملحق الثاني، 2 و3 و5 و8 و11، الملحق الثالث، 9/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و10 
و11 و12 و14 و30 و59 و61 و76 و96 و108 و109 و111 و140 و142 
و143، الملحق الثاني، 8/ البروتوكول اإلضافي األول، 5 و6 و33 و81 و97 و98[ 
]النزاعات المسلحة الدولية، عدا اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3، التي تنطبق في 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

6.2.2.11 اللجنة الدولية للصليب األحمر: استخدام الشارات المميزة
يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر استخدام الشارة المميزة المتمثلة في الصليب األحمر 

على أرضية بيضاء لنفسها ولألفراد والمؤسسات ووسائل النقل الخاضعة لسيطرتها.

الشارة  استخدام  أيضاً  يمكنها  فإنه  عملها،  تسهيل  أجل  ومن  استثنائية،  ظروف  وفي 
المميزة التي أنشأها البروتوكول الثالث اإلضافي التفاقيات جنيف )الكريستالة الحمراء(.

]اتفاقية جنيف األولى، 44/ البروتوكول الثالث اإلضافي، 4[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

7.2.2.11 الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
تتولى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين - التي تقع داخل مقر اللجنة الدولية للصليب 
المعتقلين(  سيما  )ال  والمدنيين  الحرب  أسرى  عن  المعلومات  جميع  األحمر - تجميع 

واألشخاص المفقودين )والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة(.

وتنقل الوكالة هذه المعلومات بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ الشخص المعني.

ويجب أن تقدم الدول المعنية لهذه الوكالة جميع التسهيالت الالزمة لنقل تلك المعلومات.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 123/ اتفاقية جنيف الرابعة، 140/ البروتوكول اإلضافي األول، 
33[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

8.2.2.11 اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
تكون اللجنة الدولية لتقصي الحقائق مختصة باآلتي:  

• التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بأي خرق أو انتهاك جسيم التفاقيات 	
جنيف أو البروتوكول اإلضافي األول الملحق بها؛ و

• العمل، من خالل مساعيها الحميدة، على إعادة احترام اتفاقيات جنيف والبروتوكول 	
اإلضافي األول.

واللجنة هي جهة تحقيق وليست هيئة قضائية أو محكمة.
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تتألف اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من خمسة عشر عضواً يعملون بصفتهم الشخصية 
وتنتخبهم الدول التي اعترفت باختصاص اللجنة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 90[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير 
الدولية[

9.2.2.11 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(
في  النزاعات  أطراف  )يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  تساعد 

ضمان حماية الممتلكات الثقافية.

ويجب تعيين مفوض عام للممتلكات الثقافية لدى كل طرف من أطراف النزاع.

الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية  و26/   23 الثقافية،  الممتلكات  لحماية  الهاي  ]اتفاقية 
الثقافية، الالئحة، 1-10/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 

30 و31 و33[

10.2.2.11 لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
تضطلع لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بالمهام الرئيسية التالية )وذلك 

من بين مهام أخرى(:
• الثقافية في حالة نزاع 	 الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية  لتنفيذ  إعداد مبادئ توجيهية 

مسلح؛
• منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أو تعليقها أو إلغاؤها؛	
• إنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة وتعهد تلك القائمة وإذاعتها؛ و	
• مراقبة تنفيذ األحكام الخاصة بالحماية المعززة للممتلكات الثقافية.	

 
]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 32-24[

11.2.2.11 اللجنة الدولية للدرع األزرق
تتمثل مهمة اللجنة الدولية للدرع األزرق في العمل من أجل حماية التراث الثقافي العالمي 

عن طريق تنسيق االستعدادات لمواجهة حاالت الطوارئ واالستجابة لها.

وعلى وجه الخصوص، تكلف اللجنة الدولية للدرع األزرق بتقديم المشورة للجنة حماية 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.

وتتكون اللجنة الدولية للدرع األزرق من ممثلين عن خمس منظمات غير حكومية هي:
• المجلس الدولي للمحفوظات؛	
• المجلس الدولي للمتاحف؛	
• المجلس الدولي لآلثار والمواقع؛	
• االتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات؛ و	
• المجلس التنسيقي لجمعيات المحفوظات السمعية البصرية.	

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول الثاني، 11 و27[
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12.2.2.11 الدول المحايدة
لمعرفة الدور الذي تضطلع به الدول المحايدة أثناء النزاع المسلح، انظر الفصل الثالث 

عشر.

النزاعات المسلحة غير الدولية
13.2.2.11 الوسطاء في النزاعات المسلحة غير الدولية

النزاع  إلى أطراف  تقديم خدمات معينة  في أي نزاع مسلح غير دولي، يمكن عرض 
من كل من:

• المركزية 	 الدولية للصليب األحمر، والوكالة  اللجنة  إنسانية غير متحيزة، مثل  هيئة 
للبحث عن المفقودين؛ و

• منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(، فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية.	

]اتفاقيات جنيف األولى - الثالثة، 3/ البروتوكول اإلضافي الثاني ، 18/ اتفاقية الهاي 
لحماية الممتلكات الثقافية، 19[ ]النزاعات المسلحة غير الدولية[

3.2.11 الشؤون المدنية
1.3.2.11 قاعدة

ينبغي أن تخضع الشؤون المدنية للسياسات واإلجراءات المعمول بها في زمن السلم.

2.3.2.11 مسؤولية القيادة
األوامر  أو  التعليمات  يصدر  وأن  الضرورية  المتطلبات  يحدد  أن  قائد  كل  على  يجب 
المناسبة لها )ما دام لم يرد بشأنها شيء من جانب رؤسائه أو القانون المعني( من أجل:

• التعاون مع السلطات المدنية؛ و	
• المدنية، بقدر ما يكون ذلك ذي 	 المدنيين واألعيان  السكان  التصرف والسلوك تجاه 

صلة من الناحية العسكرية.

3.3.2.11 التدابير التحضيرية
ينبغي التأكيد على التعاون في أوقات السلم، وذلك لتحقيق السلوك والتصرف الصحيح 

في أوقات النزاع المسلح.

للتنظيم اإلداري العسكري والمدني على المستوى الوطني، يجب تحديد خطوط  ووفقاً 
االتصال بين القيادات العسكرية والسلطات المدنية على المستوى المناسب.

4.3.2.11 تقديم المشورة للسلطات المدنية
يجب أن يتكون التعاون في المقام األول من تقديم المشورة للسلطات المدنية لتجنب سوء 
الفهم )على سبيل المثال توفير المعلومات عما يمكن أن يسمح به الوضع االستراتيجي 
المشمولة بحماية خاصة، واحتمال  العملية الحترام األعيان  التكتيكي، واالحتماالت  أو 
سحب الحصانة الممنوحة لألعيان الثقافية، والسلوك المقترح للسكان المدنيين في مناطق 

وظروف معينة(.
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5.3.2.11 األشخاص واألعيان المشمولون بحماية خاصة
يجب أن يتكون التعاون بشأن األشخاص واألعيان المشمولين بحماية خاصة من التدابير 
العدائية )على سبيل  العمليات  آثار  الواجب لهم وتجنيبهم  التحضيرية لضمان االحترام 
المثال مراجعة وسائل تحديد الهوية، والدعم العسكري المحتمل لنقل الجرحى والمرضى 
من المستشفيات، وإجالء األعيان الثقافية المنقولة، وتقديم المشورة من أجل التعاون في 

حالة الطوارئ(.

6.3.2.11 المناطق المحمية
التي  والمراكز  والسالمة،  االستشفاء  مناطق  المثال  )على سبيل  مناطق محمية  إلنشاء 
تحتوي على المعالم األثرية، والمناطق منزوعة السالح، والمواقع المجردة من وسائل 
ينبغي أن  التعاون مع الطرف الخصم عن طريق وسيط أو بدون وسيط  الدفاع(، فإن 

يهدف إلى:
• تحقيق فهم مشترك كأساس لمزيد من المناقشات؛	
• تحديد أهمية المنطقة ومحتوياتها ومحيطها واالتفاق على ذلك؛ و	
• التوصل إلى إبرام اتفاق مكتوب.	

7.3.2.11 إمدادات اإلغاثة للسكان المدنيين
للحصول على الدعم العسكري إلمدادات اإلغاثة للسكان المدنيين، يجب على القادة أن 

يكونوا على استعداد للتعاون مع السلطات المدنية عندما يسمح الوضع التكتيكي بذلك.

3.11 التدابير بعد انتهاء النزاع المسلح
ذلك  في  بما  المسلح،  النزاع  انتهاء  بمجرد  اتخاذها  الواجب  التدابير  القسم  هذا  يتناول 
اإلعادة إلى الوطن واإلفراج عن األشخاص، وعودة األعيان، والتدابير الالزمة للتعامل 

مع األشخاص المفقودين والقتلى.

وال يناقش هذا القسم التدابير التي يجب على القوات المسلحة اتخاذها فيما يتعلق بوضع 
العالمات وإزالة األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، والتي تمت مناقشتها بالتفصيل 

في الفصل السادس )القسم 9.6، والقسمان الفرعيان 5.3.4.6 و1.6.4.6(.

1.3.11 اإلعادة إلى الوطن واإلفراج عن األشخاص وإعادة األعيان
تطبق القواعد المحددة التالية في أي نزاع مسلح دولي.

1.1.3.11 إعادة أسرى الحرب إلى الوطن
ُيفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء األعمال العدائية 
الفعلية. ومع ذلك، ال يجوز إعادة أسرى الحرب باإلكراه إذا كانوا يخشون االضطهاد 

في بالدهم.

ويشكل أي تأخير غير مبرر في اإلفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم انتهاكاً 
جسيماً للبروتوكول األول اإلضافي.

وفي حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع، تضع 
كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة إلعادة األسرى إلى وطنهم.
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التي  الحماية  الحرب وجميع أشكال  الحرب في االنتفاع بوضع أسرى  ويستمر أسرى 
يكفلها هذا الوضع إلى أن يتم اإلفراج عنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم )انظر القسم 3.7(.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 5 و118 و119/ البروتوكول اإلضافي األول، 85/ تعليق اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، 118[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

2.1.3.11 اإلفراج عن المعتقلين المدنيين
يتوقف اعتقال األشخاص المدنيين، على أقصى تقدير، في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء 

األعمال العدائية.

ويشكل أي تأخير غير مبرر في اإلفراج عن المعتقلين المدنيين وإعادتهم إلى أوطانهم 
انتهاكاً جسيماً للبروتوكول األول اإلضافي.

ويستمر األشخاص المحميون الذين يتم اإلفراج عنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم بعد انتهاء 
األعمال العدائية الفعلية في االنتفاع بأشكال الحماية التي يكفلها قانون النزاعات المسلحة 

إلى أن يتم اإلفراج عنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم )انظر القسم 4.7(.

 ]85 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و147/  و133  و46   6 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية 
]النزاعات المسلحة الدولية[

3.1.3.11 العودة إلى آخر محل إقامة واإلعادة إلى الوطن
على أطراف النزاع أن تعمل على تأمين عودة جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم 

أو تسهيل إعادتهم إلى أوطانهم.
 

]اتفاقية جنيف الرابعة، 134 و135[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

4.1.3.11 االستثناء: اإلجراءات الجنائية والعقوبة
جريمة  بسبب  القضائية  اإلجراءات  طائلة  تحت  يقعون  الذين  األشخاص  حجز  يجوز 
وينطبق  العقوبة.  انتهاء  حتى  االقتضاء  وعند  اإلجراءات،  تلك  تنتهي  أن  إلى  جنائية 

اإلجراء نفسه على األشخاص الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية.

وتتبادل أطراف النزاع أسماء األشخاص الذين يتقرر احتجازهم حتى انتهاء المحاكمة 
أو تنفيذ العقوبة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 119/ اتفاقية جنيف الرابعة، 133[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

5.1.3.11 الممتلكات الثقافية
ُتعاد الممتلكات الثقافية المنقولة أثناء نزاع مسلح من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة 

أخرى إلى الطرف الذي كانت توجد سابقاً على أراضيه.

]اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول األول، 1-4[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية[
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6.1.3.11 إعادة األشياء المستخدمة من جانب القوات العسكرية
يجب إعادة األشياء التي استخدمها األفراد العسكريون أو استولوا عليها ألغراض القتال 

إلى أصحابها أو إعادتها إلى مواقعها السابقة.

وينطبق هذا األمر بصفة خاصة على األشياء التي تم االستيالء عليها أثناء االحتالل لتلبية 
احتياجات جيش االحتالل أو إدارة األراضي المحتلة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 55 و57/ اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 52-54[ ]النزاعات 
المسلحة الدولية[

2.3.11 األشخاص المفقودون والقتلى
1.2.3.11 المفقودون

يجب على كل طرف في نزاع أن يقوم بالبحث عن األشخاص الذين أبلغ الخصم عن 
فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤالء األشخاص 

لتسهيل هذا البحث.

ويبلغ الطلبات الخاصة بهذه المعلومات والردود عليها إما مباشرة بين أطراف النزاع 
السابقين أو عن طريق اللجنة الدولية للصليب األحمر أو الوكالة المركزية للبحث عن 
المعلومات مباشرة، فإنه يجب على طرف  التابعة لها. وإذا ما تم تبليغ هذه  المفقودين 

النزاع المعني إبالغها أيضاً للوكالة المركزية للبحث عن المفقودين.

اإلضافي  البروتوكول   /133 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /119 الثالثة،  جنيف  ]اتفاقية 
األول، 33[

2.2.3.11 الموتى
عن  البحث  تتيح  ترتيبات  حول  اتفاق  إلى  للوصول  السابقين  النزاع  أطراف  يسعى 
المناسبة،  سنحت  وإذا  القتال،  مناطق  من  جثثهم  والتقاط  هوياتهم  وتحدد  الموتى 

بمشاركة ممثلي الخصم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 33[

3.2.3.11 المقابر
يجب احترام المدافن وصيانتها، أينما وجدت.

تعقد  أن  إلى  المقابر  فيها  توجد  التي  والدولة  السابقة  النزاع  أطراف  تسعى  أن  يجب 
المقابر،  إلى  المقابر  تسجيل  إدارة  وممثلي  الموتى  أسر  وصول  تسهيل  بغية  اتفاقيات 
وصيانة هذه المقابر، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما 

طلب ذلك هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفى. 

 /120 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /20 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /17 األولى،  جنيف  ]اتفاقية 
اتفاقية جنيف الرابعة، 130/ البروتوكول اإلضافي األول، 34[
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12 االحتالل 
يناقش هذا الفصل النظام القانوني الذي ينظم احتالل األراضي األجنبية. واالحتالل هو 
شكل من أشكال النزاع المسلح الدولي. وقد يؤدي اللجوء إلى القوة العسكرية بين الدول 
إلى االحتالل، بل قد يشكل االحتالل أيضاً في حد ذاته حالة حرب بين دولتين أو أكثر، 

حتى عندما ال يواجه بمقاومة مسلحة وال تسبقه أو تليه أعمال عدائية.

وتكون الدولة التي تحقق سيطرة فعالة على أراضي دولة معادية )أي دولة االحتالل( 
المسلحة  النزاعات  يحكم  الذي  القانون  في  الواردة  الصلة  ذات  األحكام  بجميع  ملزمة 

الدولية.

وال ينطبق هذا الفصل إال على النزاعات المسلحة الدولية ألنه ال يوجد مفهوم قانوني 
لالحتالل في أي نزاع مسلح غير دولي.

1.12 االحتالل: العناصر األساسية: يوضح هذا القسم طبيعة االحتالل، ويقدم اإلطار 
القانوني العام لالحتالل، ويحدد متى يبدأ تطبيق قانون االحتالل ومتى ينتهي.

المتعلقة  االحتالل  دولة  التزامات  القسم  هذا  يوضح  المحتلة:  األراضي  2.12 إدارة 
العام، وسن  والنظام  القانون  االلتزامات حفظ  المحتلة. وتشمل هذه  بإدارتها لألراضي 

التشريعات، واالمتثال للقواعد المطبقة في حالة العمليات العدائية.

المدنيين  قواعد معاملة جميع  القسم  المحتلة: يحدد هذا  3.12 المدنيون في األراضي 
في األراضي المحتلة، وأيضاً المدنيين المشمولين بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف 

الرابعة.

4.12 حماية الممتلكات في األراضي المحتلة: يحدد هذا القسم القواعد المتعلقة باستخدام 
أو  تدميرها،  أو  عليها،  االستيالء  أو  أو مصادرتها،  المحتلة،  األراضي  في  الممتلكات 

سرقتها.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.12 االحتالل: العناصر األساسية
1.1.12 طبيعة االحتالل

1.1.1.12 مبدأ قانون االحتالل
تتمثل الفرضية األساسية لقانون االحتالل في أن االحتالل ال يؤثر على السيادة، فعلى 
الرغم من فقدان السيطرة الفعلية على األراضي، تظل الملكية القانونية لتلك األراضي 
للدولة ذات السيادة. وتماشياً مع هذه الفكرة، فإن الهدف من قانون االحتالل هو الحفاظ 
على الحقوق اإلدارية للحكومة التي يتم اإلطاحة بها والحفاظ على سير الحياة الطبيعية 
لسكان األراضي المحتلة قدر اإلمكان. ومن ثم، يتسم االحتالل بأنه أمر مؤقت وتكون 

حقوق دولة االحتالل وواجباتها مؤقتة.

وتكون دولة االحتالل ملزمة بموجب قانون النزاعات المسلحة بإدارة األراضي المحتلة 
على  الحفاظ  مع  والسالمة،  العام  والنظام  األمن  وضمان  المحليين،  السكان  لصالح 
أمنها. وال يجوز لدولة االحتالل ممارسة سلطتها لتعزيز مصالحها - باستثناء المصالح 
العسكرية واألمنية - أو مصالح سكانها. وعالوة على ذلك، فإنه ال يجوز لها أن تستخدم 

أصول األراضي المحتلة لصالح سكانها أو اقتصادها هي.

2.1.1.12 الوضع القانوني لألراضي المحتلة
ال يغير احتالل األراضي وال تطبيق قانون النزاعات المسلحة الوضع القانوني لألراضي 

المحتلة.

وعلى وجه الخصوص، ال تنتقل السيادة على األراضي المحتلة إلى دولة االحتالل.

ويحظر ضم األراضي المحتلة وُيعد باطالً بموجب القانون الدولي.

الدولية  اللجنة  تعليق   /4 األول،  اإلضافي  البروتوكول   /47 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية 
للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 47[

2.1.12 اإلطار القانوني أثناء االحتالل
1.2.1.12 المعاهدات التي تحكم االحتالل

أثناء  التطبيق  واجبة  محددة  قواعد  التالية  المسلحة  النزاعات  قانون  معاهدات  تتضمن 
االحتالل )قانون االحتالل(:

البرية، )اتفاقية الهاي 	  االتفاقية )الرابعة( الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب 
أو  )الالئحة،  البرية،  الحرب  وأعراف  قوانين  باحترام  الخاصة  والالئحة  الرابعة(، 

اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة(؛
اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب )اتفاقية جنيف الرابعة(؛	 
البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 	 

الدولية )البروتوكول اإلضافي األول(؛ و
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح )اتفاقية الهاي لحماية 	 

الممتلكات الثقافية(.
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2.2.1.12 قائمة مرجعية: اإلطار القانوني أثناء االحتالل
يفرض قانون النزاعات المسلحة التزامات معينة على دولة االحتالل فيما يتعلق بسلوكها 

في األراضي المحتلة.

في    المحددة  للقواعد  وفقاً  المحتلة  األراضي  إدارة  االحتالل  دولة  على  يجب  أوالً، 
الهاي  الئحة  في  االلتزامات  هذه  وترد   .2.12 القسم  في  الوارد  االحتالل  قانون 
الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة 
على  به  المعترف  ومن   .1977 لعام  األول  اإلضافي  والبروتوكول   ،1949 لعام 
نطاق واسع أن معظم هذه األعراف هي تعبير عن القانون الدولي العرفي. وعلى 

وجه الخصوص، يجب على دولة االحتالل:
تحقيق األمن والنظام العام وضمانه في األراضي المحتلة، قدر اإلمكان؛	 
احترام القوانين والمؤسسات القائمة في األراضي المحتلة. ومع ذلك، يجوز لدولة 	 

االحتالل إجراء تغييرات عند الضرورة لضمان أمنها الخاص والوفاء بواجباتها 
بموجب قانون االحتالل، ال سيما االلتزام بتحقيق األمن والنظام العام وضمانه في 

األراضي المحتلة، وضمان انتظام عمل الحكومة؛
 ضمان تلبية االحتياجات األساسية لسكان األراضي المحتلة. ويجب على دولة 	 

االحتالل أيضاً ضمان توفير جميع اإلمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين 
لألراضي المحتلة.

ثانياً، يجب على دولة االحتالل أن تعامل المدنيين في األراضي المحتلة وفقاً للقواعد   
اتفاقية جنيف  االلتزامات في  3.12. وترد معظم هذه  القسم  المنصوص عليها في 

الرابعة، على الرغم من أن البروتوكول اإلضافي األول يفرض التزامات إضافية.

ثالثاً، يتم فرض قيود على دولة االحتالل فيما يتعلق بالممتلكات الخاصة وممتلكات   
الدولة في األراضي المحتلة، على النحو المبين في القسم 4.12. وترد هذه القواعد 

في اتفاقية جنيف الرابعة، والئحة الهاي، والبروتوكول اإلضافي األول.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 42-56/ اتفاقيات جنيف األولى - الثالثة، 1 و2/ اتفاقية 
جنيف الرابعة، 1 و2 و4-6 و13-26 و27-34 و47-78 و79-141/ البروتوكول 

اإلضافي األول، 14 و63[

3.2.1.12 مستويات الحماية للمدنيين واألشخاص اآلخرين في األراضي المحتلة
للمدنيين  الحماية  من  تراكمية  مستويات  عدة  على  المسلحة  النزاعات  قانون  ينص 
واألشخاص المحميين اآلخرين في أراضي أحد أطراف النزاع، أثناء الغزو قبل تحقيق 
السيطرة الفعالة، وفي األراضي المحتلة. وترد هذه المستويات من الحماية إلى حد كبير 

في اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول اإلضافي األول المكمل لها.

وينطبق المستوى األول من الحماية الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة على كامل سكان 
ذلك  في  بما  النزاع،  أطراف  جميع  أراضي  كامل  أي  النزاع،  في  المشتركة  البلدان 
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العامة،  األراضي المحتلة ]اتفاقية جنيف الرابعة، 13-26[. وتتم مناقشة هذه األحكام 
الفرعي  القسم  الطبية واإلنسانية، في  المقام األول مع حماية األنشطة  تتعامل في  التي 

.1.3.12

وينطبق المستوى الثاني اإلضافي من الحماية على »األشخاص المحميين« بموجب اتفاقية 
جنيف الرابعة، أي الرعايا األجانب )مع استثناءات معينة(. ويحتاج هؤالء األشخاص 
أشكاالً محددة من الحماية، ألنهم في قبضة حكومة أجنبية لها مصالح من المحتمل على 
من  المحددة  األشكال  بعض  وتنطبق  حكومتهم.  مصالح  مع  متضاربة  تكون  أن  األقل 
الحماية على جميع األشخاص المحميين ]اتفاقية جنيف الرابعة، 27-34 و143-136[، 
في حين ال تنطبق أشكال أخرى من الحماية إال في أراضي أحد األطراف المتحاربة 
]اتفاقية جنيف الرابعة، 35-46[ أو في األراضي المحتلة فقط ]اتفاقية جنيف الرابعة، 
47-78[. ويرد تعريف األشخاص المحميين في القسم الفرعي 4.2.1.12. أما أحكام 
األحكام  تلك  إلى  باإلضافة  المحميين،  األشخاص  جميع  على  التطبيق  الواجبة  القانون 
التي تخص األراضي المحتلة، فهي مجمعة في القسمين الفرعيين 2.3.12 و3.3.12.

المعتقلين  المحميين  األشخاص  على  ينطبق  الحماية  من  إضافي  ثالث  مستوى  وهناك 
سواًء في أراضي أحد األطراف المتحاربة نفسها أو في األراضي المحتلة ]اتفاقية جنيف 

الرابعة، 71-76 و79-135[. لالطالع على مستويات الحماية، انظر القسم 4.7.

عالوة على ذلك، يحق لألشخاص الذين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع وال يتمتعون 
اإلضافي  البروتوكول  أو  جنيف  اتفاقيات  في  الواردة  األحكام  بموجب  أفضل  بمعاملة 
األول بعض الضمانات األساسية للمعاملة ]البروتوكول اإلضافي األول، 75[. ويشمل 
المحمي«. وقد  الذين ال يحق لهم الحصول على وضع »الشخص  المدنيين  هذا األمر 

نوقشت هذه الضمانات األساسية في القسم 2.7.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 4/ البروتوكول اإلضافي األول، 75[

4.2.1.12 التعريف: األشخاص المحميون
التعريف األساسي لألشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة هو:

»األشخاص المحميون« هم أولئك األشخاص الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف 
في النزاع ليسوا من رعاياه.

وتستثني اتفاقية جنيف الرابعة مواطني بعض الدول من فئة األشخاص المحميين، ألنه 
من المفترض أن الدولة التي ينتمون إليها يمكن أن توفر لهم الحماية بالطرق الدبلوماسية 

العادية التي تنطبق في أوقات السلم وتظل منطبقة في أثناء النزاع المسلح:
أوالً، في أراضي أحد أطراف النزاع، تستثني فئة األشخاص المحميين مواطني الدولة 	 

التي تشارك في القتال )المتحالفة( أو الدولة المحايدة، ما دامت الدولة التي ينتمون 
إليها ممثلة تمثيالً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
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ثانياً، في األراضي المحتلة، ال تستثني فئة األشخاص المحميين إال مواطني الدولة 	 
التي تشارك في القتال )المتحالفة(، شريطة أن تكون الدولة التي ينتمون إليها ممثلة 
أشخاصاً  المحايدة  الدول  رعايا  ويظل  االحتالل.  دولة  في  عادياً  دبلوماسياً  تمثيالً 

محميين في األراضي المحتلة.

كما تستثني فئة األشخاص المحميين صراحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة األشخاص 
)الجرحى والمرضى  والثالثة  والثانية  األولى  اتفاقيات جنيف  بموجب  بالفعل  المحميين 

والمقاتلون الغرقى وأسرى الحرب(.

»أشخاص  هم  السابق  التعريف  عليهم  ينطبق  أشخاص  أي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الذين  األفراد  فإن  لذلك،  وفقاً  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  في  الوارد  بالمعنى  محميون« 
يوصفون بأنهم »مرتزقة« أو »جواسيس« أو »إرهابيون« أو الذين يستوفون الشروط 
الواردة أعاله يظلون لهم الحق في الحصول على وضع الشخص المحمي بموجب اتفاقية 
 .16.2.3.12 الفرعي  القسم  في  الوارد  التقيد  عدم  بحق  رهناً  وذلك  الرابعة،  جنيف 
ويظل أولئك األشخاص الذين ال يستوفون متطلبات االتفاقية للحصول على حماية خاصة 
منتفعين بالضمانات األساسية للمعاملة الواردة في القسم 2.7. وفي كل األحوال، ال يوجد 

أي أشخاص يتركون في فراغ قانوني.

اللجنة  73/ تعليق  البروتوكول اإلضافي األول،  4 و5 و44/  الرابعة،  ]اتفاقية جنيف 
الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 4[

3.1.12 بداية تطبيق قانون االحتالل ونهاية تطبيقه
1.3.1.12 تعريف االحتالل

تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وال يشمل االحتالل 
سوى األراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.

ومن ثم، يمكن أن تكون أراضي دولة ما محتلة جزئياً، وفي تلك الحالة ال تسري قوانين 
االحتالل والتزاماته إال في األراضي المحتلة فعلياً.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 42[

2.3.1.12 بداية تطبيق قانون النزاعات المسلحة
النزاعات  قانون  يصبح  منها،  جزء  أو  أجنبية  أرض  على  فعلياً  دولة  سيطرة  بمجرد 
بالفعل  المسلحة فيما يتعلق باالحتالل نافذاً )سواًء كان قانون النزاعات المسلحة سارياً 

بسبب وجود نزاع مسلح دولي أم ال(.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 2/ البروتوكول اإلضافي األول، 1 و3[
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3.3.1.12 المقاومة ليست شرطاً لوقوع االحتالل
تعتبر األراضي محتلة حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 2[

4.3.1.12 مرحلة الغزو
تلتزم أية قوة مسلحة تتقدم إلى أراضي دولة معادية بقوانين النزاعات المسلحة المتعلقة 
بالعمليات القتالية )انظر الفصول 4 و5 و6 و10( وأيضاً بالقواعد الواجبة التطبيق على 
معاملة األشخاص تحت سيطرتها )انظر الفصل السابع( واألحكام الواجبة التطبيق على 

جميع األشخاص المحميين. ]اتفاقية جنيف الرابعة، 34-27[

لقانون  القواعد اإلضافية  فيها  تدخل  التي  المحددة  اللحظة  الخالف بشأن  وهناك بعض 
االحتالل حيز النفاذ أثناء مرحلة الغزو.

وهناك رأي مفاده أن االحتالل، والنظام القانوني المحدد لالحتالل يبدآن بمجرد وقوع 
األراضي تحت السيطرة الفعلية للقوات المسلحة لدولة االحتالل. ]اتفاقية الهاي الرابعة، 

الالئحة، 42[

أما الرأي اآلخر، الوارد في تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، فهو أن تطبيق اتفاقية 
جنيف الرابعة ال يعتمد على وجود دولة احتالل بالمعنى المقصود في المادة 42 ]...[ 
األراضي،  تلك  في  تتقدم  التي  والقوات  األراضي  في  المدنيين  السكان  بين  والعالقات 
سواًء كانت مقاتلة أم ال، تحكمها اتفاقية جنيف ]الرابعة[. وبعبارة أخرى، ليس هناك فترة 

وسيطة بين ما يمكن أن يطلق عليه مرحلة الغزو وإقامة نظام مستقر لالحتالل.

الدولية  اللجنة  تعليق   /6 الرابعة،  اتفاقية جنيف   /42 الالئحة،  الرابعة،  ]اتفاقية الهاي 
للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 6[

5.3.1.12 نهاية االحتالل ونهاية تطبيق قانون االحتالل
ينتهي االحتالل عندما تفقد دولة االحتالل السيطرة الفعلية على األراضي المحتلة. وقد 
استئناف  أو  السالم،  اتفاق  إبرام  أو  االحتالل،  دولة  نتيجة النسحاب  األمر  هذا  يحدث 
األراضي  تسليم  أو  االحتالل،  لدولة  الفعلية  السيطرة  تؤثر على  التي  العدائية  األعمال 
المحتلة للحكومة المحلية، أو صدور قرار من مجلس األمن. وتنهي نهاية االحتالل تطبيق 

قانون االحتالل.
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من  واحدة  سنة  بعد  االحتالل  لقانون  الكامل  التطبيق  يتوقف  االحتالل،  يستمر  وحيثما 
اإليقاف العام للعمليات العسكرية. وعندما يستمر االحتالل إلى ما بعد تلك الفترة الزمنية، 

يجب على دولة االحتالل مواصلة تطبيق القواعد المتعلقة بما يلي:
الضمانات األساسية للمعاملة التي تحق لألشخاص المحميين ]اتفاقية جنيف الرابعة، 	 

27 و29-34 و47[ )انظر القسم الفرعي 2.3.12(؛
حظر التنازل عن الحقوق والحرمان من الحقوق عن طريق أي اتفاق أو أي تغيير 	 

الفرعيين  القسمين  )انظر  و47[   8 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية  القانون  على  يطرأ 
2.2.3.12 و3.2.3.12(؛

النقل والترحيل واإلجالء ]اتفاقية جنيف الرابعة، 49[ )انظر القسم الفرعي 3.3.12(؛	 
 	 10.2.3.12 الفرعيين  القسمين  )انظر  و52[   51 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية  العمل 

و12.2.3.12(؛
حظر تدمير الممتلكات ]اتفاقية جنيف الرابعة، 53[ )انظر القسم الفرعي 1.0.4.12(؛	 
الفرعي 	  القسم  )انظر  و62[  و61   59 الرابعة،  جنيف  ]اتفاقية  اإلنسانية  اإلغاثة 

3.4.2.12(؛
أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر ]اتفاقية جنيف الرابعة، 9-12 و59 و61 و63 	 

و143[ )انظر القسم الفرعي 15.2.3.12(؛ و
]اتفاقية 	  المحتلة  األراضي  قوانين  وتطبيق  جديدة،  قوانين  وسن  الجزائية،  المسائل 

جنيف الرابعة، 64-77[ )انظر القسم الفرعي 1.2.12(.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على دولة االحتالل تطبيق جميع األحكام ذات الصلة الواردة في 
اتفاقية جنيف الرابعة على األشخاص المحميين إلى أن يتم إطالق سراحهم من االعتقال/ 

االحتجاز اإلداري، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 6[

وبالنسبة للدول األطراف في البروتوكول اإلضافي األول، ينطبق كامل قانون االحتالل 
حتى إنهاء االحتالل. باإلضافة إلى ذلك، يجب على دولة االحتالل تطبيق جميع األحكام 
ذات الصلة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي األول على األشخاص 

المحميين إلى أن يتم إطالق سراحهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم.

]البروتوكول اإلضافي األول، 3[

2.12 إدارة األراضي المحتلة
يوضح هذا القسم التزامات دولة االحتالل المتعلقة بإدارتها لألراضي المحتلة. ويناقش 
القانون.  العام وضمانه، وإنفاذ  بتحقيق األمن والنظام  1.2.12 االلتزام  الفرعي  القسم 
ويشرح القسم الفرعي 2.2.12 قواعد التشريع، وتطبيق دولة االحتالل قوانين األراضي 
 3.2.12 الفرعي  القسم  ويتناول  الجزائية.  والمسائل  جديدة،  قوانين  وسن  المحتلة، 
الضرائب، ويناقش القسم الفرعي 4.2.12 التزامات دولة االحتالل فيما يتعلق بصحة 
الدفاع  أجهزة  مع  والتعامل  اإلنسانية  اإلغاثة  ذلك  في  بما  لهم،  التغذية  وتوفير  السكان 

المدني وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
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1.2.12 اإلدارة وإنفاذ القانون
1.1.2.12 مقدمة

أثناء االحتالل، تنتقل سلطة الدولة الشرعية بصورة فعلية إلى يد دولة االحتالل، ويتعين 
على هذه األخيرة أن تضطلع بالمسؤولية عن إدارة األراضي المحتلة. ومع ذلك، يسمح 
والسلطات  االحتالل  دولة  بين  المحتلة  األراضي  في  السلطة  بتقاسم  االحتالل  قانون 
األراضي  على  والمطلقة  العامة  بالسلطة  االحتالل  دولة  تحتفظ  أن  شريطة  المحلية، 

المحتلة.

على الرغم من ذلك، فإن دولة االحتالل ليست صاحبة السيادة على الدولة المحتلة، ولكنها 
»جهة اإلدارة بحكم األمر الواقع« لألراضي المحتلة، وذلك بصفة مؤقتة.

ونتيجة لذلك، فإن هناك قيوداً على التدابير التي يجوز لدولة االحتالل اتخاذها في إدارتها 
لألراضي المحتلة، والموضحة في الفقرات التالية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 43/ اتفاقية جنيف الرابعة، 47/ تعليق اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 47[

2.1.2.12 واجب تحقيق األمن والنظام العام وضمانه
يتعين على دولة االحتالل، قدر اإلمكان، اتخاذ جميع التدابير المستطاعة لتحقيق األمن 
والنظام العام وضمانه داخل األراضي المحتلة. ويتكون هذا الحكم من عنصرين متميزين. 
الثاني  العنصر  أما  المدنيين.  للسكان  والسالمة  األمن  تحقيق  األول  العنصر  ويستلزم 
فيستلزم استعادة النظام العام بالمعنى األوسع إلعادة إنشاء الخدمات االجتماعية العامة، 
واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  في  االستقرار  تحقيق  إلى  الرامية  التدابير  ذلك  في  بما 

لسكان األراضي المحتلة.

بالوسائل، وليس بالنتيجة، ويجب على دولة االحتالل ضبط  يفرض هذا الحكم التزاماً 
سلوكها بقدر اإلمكان.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 43[

3.1.2.12 إنفاذ القانون أو إدارة األعمال العدائية في األراضي المحتلة
أثناء االحتالل، يكون الوضع في األراضي المحتلة متغيراً. فقد يتغير الوضع من التعايش 
السلمي إلى حد ما إلى وضع تتزايد فيه أعمال العنف والعمليات القتالية. ولذلك ينبغي أن 
يوضع في االعتبار أن القواعد الدولية التي تحكم وضع معين أثناء فترة االحتالل تعتمد 

على الظروف السائدة في ذلك الوقت.

وُيعد حفظ األمن والنظام العام أحد المسؤوليات األساسية إلنفاذ القانون. ومن ثم، تكون 
دولة االحتالل مسؤولة في نهاية المطاف عن إنفاذ القانون في األراضي المحتلة. وعند 
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القانون )بخالف  إنفاذ  النارية في األراضي المحتلة ألغراض  القوة واألسلحة  استخدام 
إدارة سير األعمال العدائية(، فإنه يجب تطبيق القواعد الواجبة التطبيق على استخدام 

القوة في عمليات إنفاذ القانون )انظر الفصل الرابع عشر(.

للعدو،  المسلحة  القوات  العدائية ضد  األعمال  سير  في  االحتالل  دولة  تشارك  وعندما 
الرابع والخامس والسادس  الفصول  المسلحة ذو الصلة )انظر  النزاعات  قانون  ينطبق 
والعاشر(. وال تحل هذه األعمال العدائية محل قانون االحتالل، الذي يظل مطبقاً. وتجدر 
اإلشارة إلى أن السيطرة الفعلية ال تفقد بالضرورة نتيجة لألعمال العدائية التي تجري 

داخل األراضي المحتلة.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة 2/ البروتوكول اإلضافي األول، 3[

4.1.2.12 الشرطة
ال يطلب من شرطة األراضي المحتلة:

أو 	  السكان ألغراض عسكرية  استخدام  إلى  تهدف  التي  األوامر  تنفيذ  في  المساعدة 
لتعزيز العمليات العسكرية؛

المشاركة في العمليات العسكرية؛ أو	 
النزاعات 	  وقانون  اإلنسان  حقوق  احترام  نحو  واجبهم  مع  يتعارض  أمر  أي  تنفيذ 

المسلحة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 51 و54[

5.1.2.12 حركات المقاومة
يمكن أن ينظم سكان األراضي المحتلة أنفسهم في حركات مقاومة.

وتتوقف حقوق دولة االحتالل والتزاماتها من حيث مواجهة األعمال التي ينفذها أعضاء 
حركة المقاومة على تصنيف أعضاء هذه الحركة.

إذا كان ينطبق على أعضاء حركات المقاومة وصف المقاتلين، فإنه يحق لهم المشاركة 
أثناء  االحتالل  دولة  من  لالستهداف  محالً  يصبحوا  أن  ويجوز  العدائية  األعمال  في 
في  وقعوا  وإذا  الخامس.  الفصل  في  عليها  المنصوص  للقواعد  وفقاً  القتالية،  العمليات 
قبضة دولة االحتالل، فإنه يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب )انظر الفصل السابع(.

ولكي ينطبق وصف المقاتلين على أعضاء حركة المقاومة، فإنه يجب على هذه الحركة:
»االنتماء« إلى أحد اطراف النزاع )وعادة ما تعترف الحكومة التي خضعت لالحتالل 	 

األجنبي بصفتهم هذه(؛
أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛	 
أن تكون لها شارة مميزة محددة أو زي موحد يمكن تمييزه من بعد؛	 
أن تحمل األسلحة جهراً؛ و	 
أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.	 
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وخالفاً لذلك، إذا لم تنطبق هذه الشروط على أعضاء حركة المقاومة، فإنه تجب معاملتهم 
كمدنيين. ويفقد المدنيون الذين يشاركون مشاركة مباشرة في األعمال العدائية الحماية 
من أن يصبحوا محالً للهجوم على مدى الوقت الذي يستغرقه كل عمل محدد من أعمال 
المشاركة المباشرة )انظر القسم الفرعي 5.1.3.5 لالطالع على مناقشة هذا المفهوم(. 
عالوة على ذلك، ال يحق للمدنيين الذين يشاركون مشاركة مباشرة في األعمال العدائية 
التمتع بوضع أسرى الحرب. ويمكن اعتقالهم أو احتجازهم إدارياً ألسباب أمنية قهرية 

وفقاً ألحكام االعتقال/ االحتجاز الموضحة في القسمين 4.7 و5.7.

وال يجوز استهداف المدنيين الذين يشاركون مشاركة غير مباشرة في األعمال العدائية، 
ولكن قد يحتمل أن يتم اعتقالهم أو احتجازهم إدارياً ألسباب أمنية قهرية )انظر القسمين 

4.7 و5.7(، أو قد يعاقبوا بموجب التشريعات الجزائية التي تسنها دولة االحتالل.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 4/ اتفاقية جنيف الرابعة، 4 و5 و64-73/ البروتوكول اإلضافي 
األول، 43 و44[

6.1.2.12 التجسس
تقضي القاعدة العامة بأنه إذا وقع أي مقاتل في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فال 

يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب.

ل هذه القاعدة في األراضي المحتلة على النحو التالي: وُتعدَّ
ال ُيعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله 	 

قيمة عسكرية  ذات  معلومات  بجمع  يتبعه  الذي  الخصم  يقوم لصالح  والذي  الخصم 
تعمد  أو  الزيف  أعمال  من  عمل  ذلك عن طريق  يرتكب  لم  ما  اإلقليم،  ذلك  داخل 
التخفي. وال يفقد المقيم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب إال إذا قبض عليه أثناء 

مقارفته للجاسوسية.
ال يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في اإلقليم الذي يحتله الخصم 	 

وال يقارف الجاسوسية في ذلك اإلقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب وال يجوز 
أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 46[

2.2.12 التشريع الذي تسنه دولة االحتالل
1.2.2.12 قوانين األراضي المحتلة

يجب على دولة االحتالل احترام القوانين السارية في األراضي المحتلة قبل االحتالل. 
ومن ثم، ال يجوز تعليق العمل بالقوانين الوطنية، أو تعديلها، أو أن تحل محلها تشريعات 
دولة االحتالل. ومع ذلك، هناك بعض االستثناءات لهذه القاعدة الواجبة التطبيق على 

القوانين الجزائية وأيضاً القوانين الوطنية األخرى لألراضي المحتلة.
عندما تقتضي الضرورة، يمكن لدولة االحتالل تعليق العمل بالقانون، أو تعديله، أو 	 

سن قانون جديد، وبالتحديد في الحاالت التالية:
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- ضرورة إزالة تهديد مباشر ألمن دولة االحتالل، بما في ذلك أفراد قوات االحتالل 
وممتلكاتهم، وإدارة األراضي المحتلة؛

- ضرورة ضمان االتساق مع اتفاقيات جنيف والوفاء بااللتزامات التي تفرضها؛ و
- ضرورة الحفاظ على انتظام عمل الحكومة. ويشمل هذا الشرط واجب الحفاظ على 
النظام العام والحياة المدنية )انظر القسم الفرعي 2.1.2.12(. وعلی الرغم من 
أن هذا االستثناء ال يمنح على نحو محدد سلطة إلغاء القوانين، فإن القانون الجديد 

يلغي القانون القديم تلقائياً.
ضرورة إلغاء القوانين التي تنتهك معايير القانون الدولي أو لضمان حقوق اإلنسان 	 

المسلحة أو  النزاعات  قانون  تتفق مع  التي ال  التمييزية  القوانين  المثال  )على سبيل 
قانون حقوق اإلنسان أو كليهما(.

عندما يسمح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في قرار يصدره بعدم التقيد بمثل هذه 	 
القوانين أو إدخال تغييرات عليها.

ويسمح للسلطة السيادية المعزولة بمواصلة سن القوانين لألراضي المحتلة، إال أن دولة 
االحتالل غير ملزمة باحترام تلك القوانين. وال يجوز لدولة االحتالل سن القوانين إال 

لوقت االحتالل.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 43/ اتفاقية جنيف الرابعة، 64/ تعليق اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة، 64/ ميثاق األمم المتحدة، 103[

2.2.2.12 األحكام الجزائية الجديدة: التطبيق
ال تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة االحتالل نافذة إال بعد نشرها وإبالغها 

للسكان بلغتهم. وال يكون لهذه األحكام أثر رجعي.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 65[

3.2.2.12 الموظفون العموميون والقضاة
في  والقضاة  العموميين  للموظفين  تسمح  أن  االحتالل  دولة  على  يجب  عام،  بشكل 
األراضي المحتلة بتنفيذ مهامهم دون تدخل. ومن ثم، يحظر على دولة االحتالل أن تغير 

وضع الموظفين أو القضاة في األراضي المحتلة.

على أن هذا الحظر ال يؤثر على حق دولة االحتالل في إقصاء الموظفين العموميين من 
مناصبهم. ويجوز لها سن قانون لهذا الغرض.

وال يجوز لدولة االحتالل أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو 
تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 51 و54 و64[
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4.2.2.12 المحاكم المختصة
فيما يتعلق بانتهاكات القوانين السارية في األراضي المحتلة قبل االحتالل، يجب على 
محاكم األراضي المحتلة أن تواصل عملها، ما لم تشكل تلك المحاكم عقبة أمام تطبيق 

اتفاقية جنيف الرابعة أو ال تتيح إقامة العدل بشكل فعال.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 64[

في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة االحتالل، يجوز لدولة االحتالل أن 
تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيالً قانونياً.

وتعقد هذه المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم االستئناف في البلد المحتل.

المحاكمات  أثناء  بها  التمتع  المحميين  لألشخاص  يحق  التي  القضائية  الضمانات  وترد 
الجزائية في القسم 7.9.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 66[

3.2.12 الضرائب والمساهمات
1.3.2.12 الضرائب

يجوز لدولة االحتالل تحصيل الضرائب التي كانت تفرضها الحكومة التي تمت اإلطاحة 
بها لصالح الدولة، إلى أقصى حد ممكن وفقاً للقواعد السارية في مجال تقييم الضرائب 
وتوزيعها. ويجب استخدامها لتغطية نفقات إدارة األراضي المحتلة على نحو ما كانت 
القائمة، وال  الحكومية  بالضرائب  إال  األمر  هذا  يتعلق  ستفعله. وال  الشرعية  الحكومة 

يجوز لدولة االحتالل فرض ضرائب محلية.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 48[

2.3.2.12 المساهمات النقدية باإلضافة إلى الضرائب
باإلضافة إلى الضرائب العادية، يجوز لدولة االحتالل فرض ضرائب جديدة في شكل 
أو  المفروضة  الضرائب  عن  بديالً  تكون  المحتلة،  األراضي  في  نقدية«  »مساهمات 
باإلضافة إليها. وينبغي أال تفرض هذه المساهمات إال لسد حاجيات قوات االحتالل أو 

إدارة األراضي المحتلة. وال يجوز طلبها ألغراض تخرج عن هذا اإلطار.
 

ويجب أن تقتصر تلك المساهمات النقدية على المساهمات التي يمكن القتصاد األراضي 
المحتلة أن يتحملها. ومن ثم، يجب أن تكون المساهمات المطلوبة متوازنة مقابل الموارد 

المتاحة.
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ال يجوز تحصيل أية مساهمات نقدية إال بمقتضى أمر كتابي، وفقاً للقواعد السارية في 
وينبغي  المسلحة.  للقوات  العام  القائد  الضرائب وتوزيعها وتحت مسؤولية  تقييم  مجال 

تسليم إيصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضريبة.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 49 و51/ المحكمة العسكرية الدولية )نورمبرغ(، محاكمة 
 International Military Tribunal )Nuremberg(, الحرب  مجرمي  أكبر 

Trial of the Major War Criminals، 22 و411، في 2-481[

4.2.12 االحتياجات األساسية لسكان األراضي المحتلة، واألنشطة 
اإلنسانية، والدفاع المدني

1.4.2.12 االحتياجات األساسية للسكان
تزويد سكان  على  وسائلها،  به  تسمح  ما  بأقصى  تعمل،  أن  االحتالل  دولة  واجب  من 
أن  األخص  على  واجبها  ومن  الطبية.  واإلمدادات  الغذائية  بالمؤن  المحتلة  األراضي 
تستورد ما يلزم من األغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد األراضي المحتلة 

غير كافية. وُيعد هذا التزاماً بتوفير الوسائل الالزمة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 55/ البروتوكول اإلضافي األول، 54[

على  أيضاً  يجب  األول،  اإلضافي  البروتوكول  يحكمها  التي  المسلحة  النزاعات  في 
المدد  الكساء، والفراش، ووسائل لإليواء، وغيرها من  دولة االحتالل أن تؤمن توفير 
الجوهري لبقاء سكان األراضي المحتلة على قيد الحياة، وكذلك ما يلزم للعبادة. وهذا 

االلتزام غير مشروط.

]البروتوكول اإلضافي األول، 69[

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وبناًء عليه، فإنه يحظر تدمير أو 
نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان، ومثالها المواد الغذائية 

والمحاصيل والماشية.

]البروتوكول اإلضافي األول، 54[

2.4.2.12 الخدمات الطبية
من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها )وبمعاونة السلطات 
الطبية  والخدمات  المنشآت  صيانة  على  المحتلة(  األراضي  في  والمحلية  الوطنية 

والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة.

ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.

باإلضافة إلى ذلك، فإنه من واجب دولة االحتالل أن تستورد ما يلزم من المهمات الطبية، 
مثل األدوية واللقاحات، إذا كانت موارد األراضي المحتلة غير كافية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 55 و56[
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3.4.2.12 اإلغاثة اإلنسانية
الطبية  والمهمات  المؤن  تنقصهم  منهم  قسم  أو  المحتلة  األراضي  سكان  كل  كان  إذا 
والمالبس الكافية، وجب على دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة اإلنسانية لمصلحة 
غير  االلتزام  وهذا  وسائلها.  به  تسمح  ما  بقدر  التسهيالت  لها  وتوفر  السكان  هؤالء 

مشروط.

على  أيضاً  يجب  األول،  اإلضافي  البروتوكول  يحكمها  التي  المسلحة  النزاعات  وفي 
دولة االحتالل قبول إرساليات اإلغاثة من فراش، ووسائل لإليواء، وغيرها من المدد 

الجوهري لبقاء سكان األراضي المحتلة على قيد الحياة، وكذلك ما يلزم للعبادة.

ويمكن أن تقوم بعمليات اإلغاثة اإلنسانية دول أو هيئات إنسانية غير متحيزة مثل اللجنة 
الدولية للصليب األحمر.

األراضي  في  رسوم  أو  أو ضرائب  مصاريف  أية  اإلرساليات  هذه  على  تحصل  وال 
المحتلة، إال إذا كانت هذه الرسوم ضرورية لمصلحة اقتصاد األراضي المحتلة.

ويمكن أن يجري توزيع إرساليات اإلغاثة تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر.

وال يجوز بأي حال أن تحول إرساليات اإلغاثة عن الغرض المخصصة له إال في حاالت 
للصليب  الدولية  اللجنة  وبموافقة  المحتلة  األراضي  سكان  لمصلحة  الملحة  الضرورة 
األحمر. وال يجوز لدولة االحتالل تحت أي ظرف من الظروف تحويل اإلغاثة اإلنسانية 
مسؤوليها  أو  المسلحة،  قواتها  أو  سكانها،  إلى  المحتلة  األراضي  لسكان  المخصصة 

اإلداريين.

وال تخلي إرساليات اإلغاثة بأي حال دولة االحتالل من مسؤولياتها تجاه السكان المدنيين 
في األراضي المحتلة، إذ تظل المسؤولية األساسية عن ضمان حصول السكان المدنيين 

على إمدادات كافية على عاتق دولة االحتالل.

ويمكن أن يشكل موظفو اإلغاثة جزءاً من عملية اإلغاثة، وذلك رهناً بموافقة الطرف 
الذي سيؤدون واجباتهم في أراضيه. ويجب أن يحظوا باالحترام والحماية، وال يجوز 

الحد من أنشطتهم أو تقييدها إال في حاالت الضرورة العسكرية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 59-61/ البروتوكول اإلضافي األول، 69 و71[

4.4.2.12 اللجنة الدولية للصليب األحمر، والجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو 
الهالل األحمر، وجمعيات ومنظمات اإلغاثة األخرى

دولة  القهرية ألمن  االعتبارات  تفرضها  التي  واالستثنائية  المؤقتة  التدابير  مراعاة  مع 
االحتالل، يجب على دولة االحتالل السماح للجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو والهالل 

األحمر والمنظمات اإلنسانية األخرى المعترف بها أن تواصل أنشطتها اإلنسانية.
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وال يجوز لدولة االحتالل أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي هذه الهيئات أو تكوينها 
مما قد يضر بأنشطتها اإلنسانية.

وتطبق المبادئ ذاتها على أنشطة وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، 
القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خالل دعم 

خدمات المنفعة العامة األساسية، وتوزيع مواد اإلغاثة، وتنظيم عمليات اإلنقاذ.

ويجب على دولة االحتالل أيضاً منح اللجنة الدولية للصليب األحمر جميع التسهيالت في 
وسعها لتنفيذ مهامها اإلنسانية الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول 

لضمان حماية ضحايا النزاع المسلح وتقديم المساعدة لهم.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 63/ البروتوكول اإلضافي األول، 81[

5.4.2.12 الدفاع المدني
من  الالزمة  التسهيالت  المحتلة  األراضي  في  المدني  للدفاع  المدنية  األجهزة  تتلقى 
السلطات ألداء مهامها. وتعني »التسهيالت« من ناحية تفويضها بالوصول إلى األماكن 
التي يجب أن يتم تنفيذ المهام بها والسماح للموظفين المعينين في الدفاع المدني بتنفيذ 
أنشطتهم، ومن ناحية أخرى تفويض أجهزة الدفاع المدني شراء المواد الالزمة لمثل هذه 

المهام، أي المعدات واإلمدادات ووسائل النقل، ومساعدتها على ذلك.

وال ترغم دولة االحتالل أفراد هذه األجهزة على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم 
لمهامهم، ويحظر عليها أن تجري في بنية مثل هذه األجهزة أو في أفرادها أي تغيير، أو 

أن تلزمها بمنح األولوية لرعايا دولة االحتالل أو لمصالحها.

وتكون دولة االحتالل مقيدة من حيث حقها في االستيالء على موارد الدفاع المدني أو 
تحويلها عن استخدامها السليم. وعلى وجه الخصوص:

ال يجوز لسلطة االحتالل أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني 	 
السليم أو أن تستولي عليها إذا كان  التي تستخدمها تلك األجهزة عن استخدامها  أو 
لها  يجوز  وال  المدنيين.  بالسكان  اإلضرار  إلى  مؤدياً  االستيالء  أو  التحويل  هذا 
االستيالء عليها أو تحويلها عن استخدامها السليم إال إذا كانت ضرورية من أجل تلبية 
قيام  التحويل إال لمدى  المدنيين، وأال يستمر االستيالء أو  للسكان  احتياجات أخرى 

هذه الضرورة؛ و
الموضوعة تحت 	  المخابئ  أو أن تستولي على  ال يجوز لسلطة االحتالل أن تحول 

تصرف السكان المدنيين أو الالزمة الحتياجات هؤالء السكان.

لالطالع على مناقشة أكثر تفصيالً للحماية الممنوحة ألجهزة الدفاع المدني، انظر الفصل 
الخامس.

]البروتوكول اإلضافي األول، 63 و65[
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3.12 المدنيون في األراضي المحتلة
يحدد هذا القسم قواعد معاملة جميع المدنيين في األراضي المحتلة )انظر القسم الفرعي 
1.3.12(، واألشخاص المحميين )انظر القسم الفرعي 2.3.12(. وهو يلخص أيضاً 
القسم  )انظر  وخارجها  المحتلة  األراضي  داخل  األشخاص  بتحركات  المتعلقة  القواعد 

الفرعي 3.3.12(.

1.3.12 جميع األشخاص في األراضي المحتلة
1.1.3.12 قاعدة

في  األشخاص  لجميع  الحماية  من  معينة  أشكال  على  المسلحة  النزاعات  قانون  ينص 
األراضي المحتلة، بما في ذلك أولئك الذين ال تنطبق عليهم صفة األشخاص المشمولين 

بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

باإلضافة إلى ذلك، يحق لجميع األشخاص في قبضة أحد أطراف أي نزاع مسلح بعض 
الضمانات األساسية )انظر القسم 2.7(.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و4 و13-26/ البروتوكول اإلضافي األول، 75[

2.1.3.12 الوالء
ليس على سكان األراضي المحتلة واجب إعالن الوالء لدولة االحتالل.

ويحظر على دولة االحتالل إرغام سكان األراضي المحتلة على تقديم الوالء لها.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 45[

3.1.3.12 المعاملة اإلنسانية
الذين يقعون في قبضة دولة االحتالل معاملة إنسانية، ويجب  يجب معاملة األشخاص 
حمايتهم ضد جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف واالغتصاب وهتك العرض واإلكراه 

على الدعارة والتعذيب والقتل واإلبادة والعقوبات البدنية والتشويه.

ويجب معاملتهم في جميع الظروف باحترام ألشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم الدينية. 

باإلضافة إلى ذلك، تحظر العقوبات الجماعية، وأعمال السلب، وأخذ الرهائن.

وفي هذا الصدد، انظر أيضاً القسم 2.7.

]البروتوكول اإلضافي األول، 75/ اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 46 و47 و50[
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4.1.3.12 اإلجبار
ال يجوز لدولة االحتالل أن تجبر سكان األراضي المحتلة على اإلدالء بمعلومات عن 
القوات المسلحة للطرف اآلخر، أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات التابعة 

للحكومة التي تمت اإلطاحة بها.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 44[

5.1.3.12 الدين
ينبغي احترام المعتقدات والشعائر الدينية لجميع األشخاص.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 46/ البروتوكول اإلضافي األول، 75/ دراسة حول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 104[

6.1.3.12 األطفال
ُتتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال األطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين 
تيتموا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب الحرب، ولتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم 

في جميع األحوال.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 24[

7.1.3.12 األخبار ذات الطابع العائلي
يسمح ألي شخص مقيم في األراضي المحتلة بإبالغ أفراد عائلته أينما كانوا األخبار ذات 

الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم.

وعلى كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائالت 
المشتتة بسبب النزاع المسلح من أجل تجديد االتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 25 و26[

8.1.3.12 الجرحى والقتلى
يسهل كل طرف من أطراف النزاع اإلجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، 
ولمعاونة الغرقى وغيرهم من األشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب 

وسوء المعاملة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 16[
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9.1.3.12 اتفاقات لنقل الجرحى والمرضى وغيرهم
والمسنين  والعجزة  والمرضى  الجرحى  لنقل  اتفاقات  إبرام  على  النزاع  أطراف  يعمل 
جميع  رجال  ولمرور  المطوقة،  أو  المحاصرة  المناطق  من  النفاس  والنساء  واألطفال 

األديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

في  المحتلة  المناطق  في  اإلنسانية  المساعدات  بمرور  المتعلقة  األحكام  مناقشة  وردت 
القسم الفرعي 3.4.2.12.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 17[

10.1.3.12 االتفاقات المتعلقة بمناطق االستشفاء واألمان والمناطق المحايدة
يجوز للدول، بعد نشوب النزاع )أو حتى في أوقات السلم(، أن تنشئ في أراضيها مناطق 
استشفاء وأمان ومناطق محايدة، وأن تعقد اتفاقات فيما بينها لالعتراف المتبادل بالمناطق 

والمواقع التي تكون قد أنشأتها.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و15[

2.3.12 األشخاص المحميون في األراضي المحتلة
1.2.3.12 قاعدة: األشخاص المحميون

لألشخاص  اإلضافية  الحماية  من  معينة  أشكال  على  المسلحة  النزاعات  قانون  ينص 
المحميين بموجب  تنطبق عليهم صفة األشخاص  الذين  المحتلة  المدنيين في األراضي 

اتفاقية جنيف الرابعة.

لالطالع على تعريف »األشخاص المحميون«، انظر القسم الفرعي 4.2.1.12.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 4[

2.2.3.12 عدم جواز التنازل عن الحقوق
ال يجوز لألشخاص المحميين التنازل في أي حال من األحوال عن الحقوق الممنوحة لهم 

بمقتضى قانون النزاعات المسلحة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 8[

3.2.3.12 حظر حرمان األشخاص المحميين من حقوقهم
ال يحرم األشخاص المحميون الذين يوجدون في األراضي المحتلة من حقوقهم بموجب 
قانون االحتالل، سواًء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لالحتالل على المؤسسات أو الحكومة 
المحتلة ودولة  األراضي  بين سلطات  يعقد  اتفاق  أي  بسبب  أو  المحتلة،  األراضي  في 
االحتالل، أو بسبب قيام هذه الدولة بضم األراضي المحتلة. ويهدف هذا الحكم إلى ضمان 

عدم استبعاد حقوق فئات معينة من السكان.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 47[
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4.2.3.12 المسؤولية
التي  المعاملة  يكون تحت سلطتها أشخاص محميون مسؤولة عن  التي  االحتالل  دولة 

يلقونها، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 29[

5.2.3.12 المعاملة اإلنسانية
أعمال  جميع  ضد  حمايتهم  ويجب  إنسانية،  معاملة  المحميين  األشخاص  معاملة  يجب 
والتعذيب  الدعارة  على  واإلكراه  العرض  وهتك  واالغتصاب  بالعنف  والتهديد  العنف 
أعمال  وأية  العلمية  أو  الطبية  والتجارب  والتشويه  البدنية  والعقوبات  واإلبادة  والقتل 
وحشية أخرى، سواًء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون، وضد السباب وفضول 

الجماهير.

العائلية  وحقوقهم  وشرفهم  ألشخاصهم  باحترام  الظروف  جميع  في  معاملتهم  ويجب 
ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم الدينية.

باإلضافة إلى ذلك، تحظر تدابير االقتصاص والعقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد 
أو أخذ الرهائن أو السلب.

وأخيراً، تطبق أشكال الحماية األساسية لجميع األشخاص التي تمت مناقشتها في القسم 
.2.7

]اتفاقية جنيف الرابعة، 27 و34-32[

6.2.3.12 حظر اإلكراه البدني أو العقلي
تحظر على دولة االحتالل ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء األشخاص المحميين.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 31 و32[

7.2.3.12 الدين
يجب احترام عقائد جميع األشخاص وممارساتهم الدينية.

الروحية  المساعدة  بتقديم  الدين  لرجال  االحتالل  دولة  تسمح  الخصوص،  وجه  وعلى 
لتلبية  الكتب واألدوات الالزمة  تقبل رساالت  أن  الدينية. ويجب أيضاً  ألفراد طوائفهم 

االحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في األراضي المحتلة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 27 و58[

8.2.3.12 األطفال
المنشآت  تشغيل  حسن  والمحلية،  الوطنية  بالسلطات  باالستعانة  االحتالل،  دولة  تكفل 

المخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم.



12

389 االحتالل

إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة االحتالل أن تتخذ إجراءات لتأمين 
إعالة وتعليم األطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم 
وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص 

من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

بقواتها  تلحقهم  أن  أو  الشخصية  حالتهم  تغير  أن  حال  بأي  االحتالل  لدولة  يجوز  وال 
المسلحة.

ويجب على دولة االحتالل اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتحقيق هوية األطفال وأن تسجل 
المعلومات التي تتوفر عن والديهم.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 50[

9.2.3.12 حظر التجنيد
ال يجوز لدولة االحتالل أن ترغم األشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة 

أو المعاونة.

كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 51 و147[

10.2.3.12 العمل: قواعد أساسية
يقيد حق دولة االحتالل في أن تطلب من السكان المدنيين العمل.

المحميين على  ترغم األشخاص  أن  االحتالل  لدولة  يجوز  الخصوص، ال  وعلى وجه 
العمل ما لم يكن هذا اإلجراء ضرورياً من أجل:

توفير احتياجات جيش االحتالل؛	 
المياه والغاز والكهرباء والبريد 	  المثال خدمات  العامة )على سبيل  المرافق  خدمات 

واالتصاالت واإلطفاء(؛ أو
توفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل.	 

وإذا أرغمت دولة االحتالل االشخاص المحميين على العمل، فإنها يجب أن تفعل ذلك 
وفقاً لألحكام التالية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 51[

11.2.3.12 العمل: عدم المشاركة في العمليات العسكرية
ال يجوز إرغام األشخاص المحميين على القيـام بأي عمل يترتب عليه التزامهم باالشتراك 

في عمليات حربية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 51[
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12.2.3.12 العمل: الشروط
يجب أن يستوفي العمل المسموح به الشروط التالية:

ال يجري تنفيذ العمل إال في داخل األراضي المحتلة؛	 
الثامنة عشرة 	  فوق  كانوا  إذا  إال  العمل  على  المحميين  األشخاص  إرغام  يجوز  ال 

من العمر؛
يبقى كل شخص يرغم على العمل، بقدر االستطاعة، في مكان عمله المعتاد؛ و	 
يطبق التشريع الساري في األراضي المحتلة فيما يتعلق بشروط العمل )على سبيل 	 

الوقاية، والتدريب، والتعويض  العمل، وتجهيزات  الرواتب، وساعات  المثال قانون 
عن حوادث العمل واألمراض المهنية(.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 51[

13.2.3.12 التدابير األمنية ضد األشخاص المحميين
إذا رأت دولة االحتالل ألسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، 

فلها على األكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.

في  المحميين  لألشخاص  اإلداري  االحتجاز  لالعتقال/  كاملة  مناقشة  على  لالطالع 
األراضي المحتلة، انظر القسم 4.7.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 78[

ويمكن اتخاذ تدابير للرقابة واألمن فيما يتعلق باألشخاص المحميين، وذلك كنتيجة الزمة 
للنزاع المسلح. ويمكن أن تتضمن هذه التدابير فرض حظر التجول، أو فرض قيود على 
االختيار  في  واسعة  تقديرية  االحتالل سلطة  ولدولة  األسلحة.  أو حظر حمل  الحركة، 
من بين هذه التدابير، غير أنه ال يجوز لها أن تنتقص من الحقوق األساسية لألشخاص 
المعنيين. على سبيل المثال، من الضروري أن تستمر جميع الخدمات الطبية في العمل 

والتمتع بحرية الحركة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 27 و41/ تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف 
الرابعة، 27[

14.2.3.12 المسائل الجزائية
بها  التمتع  المحميين  لألشخاص  يحق  التي  القضائية  الضمانات  مناقشة  على  لالطالع 
انظر  لهم الرتكابهم جرائم تستحق عقوبات جزائية،  في حالة محاكمة دولة االحتالل 

القسم 7.9.

15.2.3.12 حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في دخول األماكن التي يوجد 
بها أشخاص محميون

يصرح لممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر أو مندوبيها بالذهاب إلى جميع األماكن 
االعتقال  أماكن  ذلك  في  بما  محميون،  أشخاص  بها  يوجد  التي  المحتلة  األراضي  في 

واالحتجاز والعمل.

ويجب السماح لهم بأن يتحدثوا مع األشخاص المحميين بدون رقيب، باالستعانة بمترجم 
الكاملة  الحرية  الزيارات ومدتها. وتعطى  تواتر هذه  عند الضرورة. وال يجوز تحديد 



12

391 االحتالل

لممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر ومندوبيها فيما يتعلق باختيار األماكن التي يرغبون 
في زيارتها.

وال تمنع هذه الزيارات إال ألسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، وال يكون ذلك 
إال بصفة استثنائية ومؤقتة.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 143[

16.2.3.12 حاالت عدم التقيد
يجوز لطرف في النزاع، في الظروف المحدودة التالية، عدم التقيد ببعض أشكال الحماية 

الممنوحة لألشخاص المحميين )أي تقييد حقوقهم(.

إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص محمي في أراضي 
هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا 
الشخص يحرم من االنتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي 

قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.

لوجود  أو  التخريب  أو  الجاسوسية  بتهمة  محتلة  أرض  في  محمي  شخص  اعتقل  إذا 
شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة االحتالل، أمكن حرمان هذا الشخص 
في الحاالت التي يقتضيها األمن الحربي حتماً من حقوق االتصال )بالعالم الخارجي( 

المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

وال  بإنسانية،  ذلك،  مع  إليهم،  المشار  األشخاص  ُيعامل  الحالتين،  هاتين  من  كل  وفي 
يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة. ويجب أيضاً أن يستعيدوا االنتفاع بجميع الحقوق 
المحمي في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن دولة  بها الشخص  يتمتع  التي  والمزايا 

االحتالل.

وتجدر اإلشارة إلى أن هؤالء األشخاص ما يزال يحق لهم التمتع بالضمانات األساسية 
للمعاملة اإلنسانية الواردة في البروتوكول اإلضافي األول، 75، والموضحة بالتفصيل 

في القسم 2.7.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 5/ البروتوكول اإلضافي األول، 75[

3.3.12 تحركات المدنيين داخل األراضي المحتلة أو خارجها
1.3.3.12 حق األجانب في مغادرة األراضي المحتلة

يجب السماح لألشخاص المحميين الذين ليسوا من مواطني الدولة التي احتلت أراضيها 
لدولة  الوطنية  المصالح  تتعارض مع  كانت مغادرتهم  إذا  إال  األراضي،  تلك  بمغادرة 

االحتالل.

ويجب أن تكون هناك إجراءات متبعة التخاذ قرارات بشأن طلبات المغادرة، ويجب اتخاذ 
الطلبات في  النظر في قرارات رفض  القرارات في أسرع وقت ممكن، وينبغي إعادة 

أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها دولة االحتالل لهذا الغرض.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 35 و48[
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2.3.3.12 حظر الترحيل من األراضي المحتلة أو إليها
النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي  يحظر 
المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، 

أياً كانت دواعيه.

إلى األراضي  المدنيين  وال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها 
التي تحتلها.

باإلخالء  المتعلقة  لألحكام  وفقاً  فقط  ولكن  إخالء محدودة،  بعملية  يسمح  قد  ذلك،  ومع 
الواردة في الفقرة التالية.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 49/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 
129 و130[

3.3.3.12 اإلخالء
يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك 

أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية.

وال يجوز أن يترتب على عمليات اإلخالء نزوح األشخاص المحميين إال في إطار حدود 
األراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية.

وعلى دولة االحتالل التي تقوم بعمليات النقل أو اإلخالء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد 
ممكن من:

توفير أماكن اإلقامة المناسبة الستقبال األشخاص المحميين الذين يتم إجالؤهم؛	 
أن اإلجالء يجري في ظروف مرضية من وجهة السالمة والشروط الصحية واألمن 	 

والتغذية؛ و
عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.	 

]اتفاقية جنيف الرابعة، 49[

4.3.3.12 اإلخالء: نهاية إلزامية
يجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدائية 

في هذا القطاع. 

]اتفاقية جنيف الرابعة، 49/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 
]132

4.12 حماية الممتلكات في األراضي المحتلة
يحدد هذا القسم القواعد المتعلقة باستخدام الممتلكات في األراضي المحتلة، أو مصادرتها، 

أو االستيالء عليها، أو تدميرها، أو سرقتها.
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1.0.4.12 الممتلكات: قواعد أساسية
يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة أو عامة في األراضي المحتلة، 

إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

وتحظر سرقة الممتلكات ونهبها حظراً تاماً.

ويقتصر استخدام الممتلكات أو االستيالء عليها أو مصادرتها على النحو المبين أدناه.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 46 و47/ اتفاقية جنيف الرابعة، 33 و53 و147[

2.0.4.12 حظر مصادرة الممتلكات الخاصة
يجب احترام الملكية الخاصة، وال تجوز مصادرتها.

تعني »المصادرة« أخذ ممتلكات خاصة دون دفع تعويض كاٍف للمالك.

وتحظر تدابير االقتصاص ضد ممتلكات األشخاص المحميين في األراضي المحتلة.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 46/ اتفاقية جنيف الرابعة، 33[

3.0.4.12 االستيالء على الممتلكات الخاصة
يجوز لدولة االحتالل االستيالء على الممتلكات والخدمات الخاصة، رهناً بالقيود التالية:

يجب أن تكون عمليات االستيالء تمليها احتياجات القوات المسلحة المحتلة )مثل إيواء 	 
القوات وإعاشة الجرحى والمرضى(؛

يجب أال تدفع عملية االستيالء سكان األراضي المحتلة إلى المشاركة في العمليات 	 
العسكرية ضد بلدهم؛

يجب أن تتناسب عمليات االستيالء مع موارد البالد؛	 
يجب أن تتخذ دولة االحتالل الترتيبات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي 	 

عليه. ويجب، بقدر اإلمكان، سداد مقابل نقدي للمساهمات العينية، وإذا لم يكن كذلك، 
بالمبلغ وأن يتم السداد في أقرب وقت  فيجب على دولة االحتالل أن تعطي إيصاالً 

ممكن؛ و
ال يجوز تنفيذ عمليات االستيالء إال تحت مسؤولية القائد المسؤول في المنطقة المحتلة.	 

وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة غير المنقولة، فإن الشروط أقل وضوحاً، غير أن حيازة 
دولة االحتالل لهذه الممتلكات بصفة مؤقتة تكون مقبولة في حاالت الضرورة العسكرية 
)مثل االحتياجات المتعلقة بإيواء الجرحى والمرضى أو اإلشراف عليهم أو إعاشتهم( 

بالشروط التالية:
أن تكون لوقت محدد؛	 
أن ُيدفع للمالك تعويض عن االستخدام؛ و	 
أن يتم التعويض عن أية أضرار.	 

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 52/ اتفاقية جنيف الرابعة، 55[
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4.0.4.12 االستيالء على اإلمدادات الغذائية والطبية
ال يجوز لدولة االحتالل أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية )سواًء كانت 

خاصة أم عامة( إال:
لحاجة قوات االحتالل وأفراد اإلدارة؛ و	 
إذا تمت مراعاة احتياجات سكان األراضي المحتلة.	 

]اتفاقية جنيف الرابعة، 55[

5.0.4.12 االستيالء على المستشفيات المدنية
وفي  مؤقتة  بصفة  إال  المدنية  المستشفيات  على  تستولي  أن  االحتالل  لدولة  يجوز  ال 

الحاالت التالية فقط:
حاالت الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى العسكريين؛ و	 
أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت المالئم لرعاية وعالج األشخاص الذين يعالجون 	 

فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين لدخول المستشفيات.

ضرورية  دامت  ما  المدنية  المستشفيات  ومخازن  مهمات  على  االستيالء  يجوز  وال 
الحتياجات السكان المدنيين.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 57[

6.0.4.12 ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة أو األعمال 
الخيرية أو التربوية أو المؤسسات الفنية أو العلمية

واألعمال  للعبادة  المخصصة  المؤسسات  وممتلكات  البلديات  ممتلكات  معاملة  يجب 
تكون  والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما  الفنية  والمؤسسات  والتربوية،  الخيرية 

ملكاً للدولة.

ويحظر كل حجز أو تدمير أو إتالف عمدي لمثل هذه المؤسسات، واآلثار التاريخية أو 
القضائية ضد مرتكبي هذه األعمال. وهذا  الفنية والعلمية، وتتخذ اإلجراءات  األعمال 
الحظر مطلق، وال يجوز فيه أي استثناء لضرورة عسكرية. انظر أيضاً القواعد الخاصة 

بالممتلكات الثقافية الواردة في القسم الفرعي 9.0.4.12.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 56[

7.0.4.12 استخدام الممتلكات غير المنقولة للدولة
والغابات  العمومية  والمباني  المؤسسات  بأنها  للدولة  المنقولة  غير  الممتلكات  ُتعرف 

واألراضي الزراعية.
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أنه  غير  للدولة،  المنقولة  غير  الممتلكات  استخدام  االحتالل  لدولة  يجوز  عام،  وبشكل 
لقواعد االنتفاع. وبموجب هذه القواعد، تتمتع دولة االحتالل  ينبغي عليها إدارتها وفقاً 
بحق الحيازة المؤقتة للممتلكات، ويمكنها استخدامها، ولكن يجب أال تدمرها، أو تفسدها، 

أو تهملها، أو تفرط في استغالل رأسمال هذه الممتلكات أو تتعدى عليه.

ويستثنى من هذا الحق في االستيالء على هذه الممتلكات المباني التابعة ألجهزة الدفاع 
المدني والوحدات الطبية المدنية أو التي تستخدمها هذه الجهات.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 55/ البروتوكول اإلضافي األول، 14 و63[

8.0.4.12 االستيالء على الممتلكات المنقولة للدولة
يجوز لدولة االحتالل االستيالء على الفئات التالية من الممتلكات المنقولة للدولة:

الممتلكات النقدية واألموال والقيم المستحقة؛	 
مخازن األسلحة؛	 
المستودعات والمؤن؛	 
وسائل النقل؛ و	 
الممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.	 

باإلضافة إلى ذلك، يجوز لدولة االحتالل االستيالء على أية ممتلكات منقولة سواًء كانت 
عامة أم خاصة تستخدم في األغراض التالية:

االتصاالت؛	 
الذخيرة؛ و	 
نقل األشخاص واألدوات.	 

وينبغي إعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.

]اتفاقية الهاي الرابعة، الالئحة، 53[

9.0.4.12 الممتلكات الثقافية الخاصة والعامة
تحظر دولة االحتالل وتمنع:

أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات )مثل 	 
النهب عن طريق مجرمين( أو نقل لملكيتها؛

أي أعمال تنقيب عن اآلثار، باستثناء الحاالت التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات 	 
الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها )ويجب أن تجرى أية عمليات تنقيب عن ممتلكات 
ثقافية في تعاون وثيق مع السلطات الوطنية المختصة لألراضي المحتلة، ما لم تحل 

الظروف دون ذلك(؛ و
إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير 	 

أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.
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ويجب على دولة االحتالل تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة 
تحت االحتالل بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.

موجودة  ثقافية  ممتلكات  على  للمحافظة  عاجلة  تدابير  اتخاذ  الظروف  اقتضت  وإذا 
على أراٍض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية 
الوقائية  اإلجراءات  تتخذ  أن  االحتالل  دولة  فعلى  التدابير،  هذه  مثل  اتخاذ  المختصة 

الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.

الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية الهاي لحماية   /5 الثقافية،  الممتلكات  ]اتفاقية الهاي لحماية 
البروتوكول الثاني، 9[
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13 الحياد
يناقش هذا الفصل قانون الحياد الواجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة الدولية، بما في 

ذلك مسؤوليات األطراف المتحاربة والدول المحايدة.

المصطلحات  وتعاريف  الحياد  قانون  القسم  هذا  يوضح  وتعاريف:  مقدمة   1.13
المستخدمة في هذا الفصل.

القسم  هذا  يوضح  المحايدة:  والدول  المتحاربة  لألطراف  العامة  المسؤوليات   2.13
مسؤوليات األطراف المتحاربة والدول المحايدة تجاه احترام قانون الحياد.

3.13 السفن الحربية: يناقش هذا القسم القواعد الواجبة التطبيق على السفن الحربية 
في المياه المحايدة، بما في ذلك القيود التي يجب على الدول المحايدة أو يجوز لها أن 

تفرضها عليها.

4.13 وسائل النقل الطبي: يتناول هذا القسم القواعد الخاصة بوسائل النقل الطبي التابعة 
تستجيب  التي  المحايدة  والسفن  المحايدة،  المناطق  عبر  تمر  التي  المتحاربة  لألطراف 
لنداءات من األطراف المتحاربة لنقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والقتلى 

على متنها.

5.13 معاملة األشخاص: يناقش هذا القسم اعتقال أفراد القوات المسلحة المتحاربة على 
الدول  رعايا  ووضع  المحايدة،  األراضي  على  المدنيين  واستقبال  المحايدة،  األراضي 

المحايدة في أراضي أحد األطراف المتحاربة وفي األراضي المحتلة.

6.13 تطبيق الحياد: يصف هذا القسم التدابير التي يجب على الدول المحايدة واألطراف 
بالعمل  المعنيين  واألشخاص  الهيئات  قيام  لضمان  يخصه  فيما  كل  تطبيقها  المتحاربة 

المطلوب واتباعهم السلوك المناسب.

اإلطار  القسم  هذا  يصف  المحايد:  الحيز  في  القتالية  العمليات  الحياد:  حماية   7.13
القانوني الذي يحكم هذه العمليات.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.
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1.13 مقدمة وتعاريف
1.0.1.13 قانون الحياد

بين  السلمي  التعايش  تنظم  التي  العام  الدولي  القانون  أحكام  الحياد هو مجموعة  قانون 
الدول األطراف في نزاع مسلح دولي معين والدول التي ليست أطرافاً في هذا النزاع. 

وهو ال ينطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية.

ويحدد قانون الحياد حقوق الدول المحايدة واألطراف المتحاربة وواجباتها.

ويتمثل المبدأ األساسي لقانون الحياد في أنه ألن الدولة المحايدة ليست طرفاً في نزاع 
معين، فإنه ال يجوز انتهاك حرمة إقليمها ومواطنيها ما دامت تلك الدولة المحايدة تحافظ 

على حيادها وتمتنع عن المشاركة في األعمال العدائية.

واألطراف  المحايدة  الدول  بين  أكثر وضوحاً  الحياد بصورة  قانون  ينطبق  البر،  وفي 
المتحاربة المجاورة لها.

وفي البحر والجو، ينظم قانون الحياد سير السفن والطائرات التابعة لألطراف المتحاربة 
وتلك التابعة للدول المحايدة.

2.0.1.13 اإلطار القانوني
االتفاقيات الرئيسية التي تغطي قانون الحياد:

االتفاقية )الخامسة( بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة واألشخاص المحايدين في 	 
حالة الحرب البرية، الهاي، 18 تشرين األول/ أكتوبر 1907 ]اتفاقية الهاي الخامسة[؛

االتفاقية )الثالثة عشرة( بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية، 	 
الهاي، 18 تشرين األول/ أكتوبر 1907 ]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة[؛ إلى جانب

بعض األحكام الواردة في اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 ]اتفاقيات جنيف األولى - 	 
الرابعة[ وفي البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 ]البروتوكول اإلضافي األول[.

البحار  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  أحكام  إلى  الضرورة،  يلي، عند  فيما  أيضاً  ويشار 
المؤرخة في عام 1994 ]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار[.

كما ترد بعض أحكام قانون الحياد في الدراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي. 

3.0.1.13 التعريف: الدولة المحايدة
»الدولة المحايدة« هي دولة ليست طرفاً في نزاع مسلح معين.

ويجوز ألية دولة، وإن كان من غير الواجب عليها، أن تصدر إعالناً رسمياً بالحياد.

4.0.1.13 التعريف: الحيز المحايد 
يتم تعريف »الحيز المحايد« في هذا الدليل على أنه الحيز الخاص بدولة محايدة:

اإلقليم البري؛	 
المياه الداخلية؛	 
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البحر اإلقليمي؛ و	 
المجال الجوي الوطني.	 

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 2 و3-16 و48-46[

5.0.1.13 التعريف: الشخص المحايد
»الشخص المحايد« هو مواطن دولة محايدة.

ويفقد الشخص المحايد وضع الحياد الذي يتمتع به:
إذا ارتكب أعماالً عدائية ضد أحد األطراف المتحاربة؛ أو	 
إذا قام بأعمال لصالح أحد األطراف المتحاربة.	 

]اتفاقية الهاي الخامسة، 18-16[

6.0.1.13 التعريف: الطرف المحارب
ألغراض هذا الفصل، يكون »الطرف المحارب« هو طرف في أي نزاع مسلح دولي.

2.13 المسؤوليات العامة لألطراف المتحاربة والدول المحايدة
يوضح هذا القسم مسؤوليات األطراف المتحاربة والدول المحايدة تجاه احترام قانون الحياد.

1.0.2.13 حظر انتهاك الحياد من قبل األطراف المتحاربة
تتمثل القاعدة األساسية في أنه ال تنتهك حرمة أراضي الدول المحايدة.

ويعني هذا أن الطرف المحارب يجب أال ينفذ أعماالً عدائية في دولة محايدة أو أن يتخذ 
أي إجراء من شأنه أن ينتهك حيادها.

وعلى وجه الخصوص، يجب على الطرف المحارب تجنب ما يلي:
منه، سواًء ضد 	  إنطالقاً  أو  أو من خالله  المحايد،  الحيز  داخل  أعمال عدائية  تنفيذ 

األطراف المتحاربة أو ضد الدول المحايدة؛
عمليات 	  ذلك  في  بما  العسكرية،  العمليات  لشن  كقاعدة  المحايد  الحيز  استخدام 

االستخبارات؛
أو 	  المحايد،  الحيز  داخل  االتصاالت الستخدامها ألغراض عسكرية  معدات  نصب 

استخدام أية معدات موجودة من قبل من هذا النوع ألغراض عسكرية بحتة؛
دولة 	  أراضي  عبر  الحربية  اإلمدادات  أو  الذخائر  تحمل  التي  قوافله  أو  قواته  نقل 

محايدة؛
التحليق فوق المجال الجوي الوطني لدولة محايدة؛	 
أسر األشخاص أو االستيالء على األعيان الموجودة في الحيز المحايد )بما في ذلك 	 

السفن والطائرات(؛
تجنيد المقاتلين في الحيز المحايد؛ أو	 
بالدول 	  الخاصة  العسكرية  األزياء  أو  العالمات  أو  الشارات  أو  األعالم  استخدام 

المحايدة.
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والموانئ  اإلقليمية  المياه  في  المقاتلة  الحربية  بالسفن  المتعلقة  القواعد  على  لالطالع 
والمرافئ المحايدة، يرجى الرجوع إلى القسم 3.13 أدناه.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 1-4/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 1 و2 و5 و17 و18/ دراسة 
حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، 63/ دليل حول القانون الدولي الواجب التطبيق 
على الحرب الجوية وحرب الصواريخ، 166-175، صادر عن برنامج جامعة   
 HPCR Manual on International Lawللسياسات اإلنسانية وأبحاث النزاعات

]applicable to Air and Missile Warfare, 166-75

2.0.2.13 الدول المحايدة: االلتزامات العامة
القاعدة األساسية هي أنه يجب على الدولة المحايدة أن تمتنع عن المشاركة في النزاع 

المسلح.

ويجب على الدولة المحايدة أال تدعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، المجهود الحربي أو 
القوات المسلحة لألطراف المتحاربة أو كليهما )على سبيل المثال عن طريق تقديم معلومات 
ذات أهمية عسكرية، أو تقديم معدات عسكرية أو مواد ذات أهمية عسكرية مملوكة للدولة، 
أو السماح لألطراف المتحاربة باستخدام القواعد الجوية المحايدة إلعادة التزود بالوقود، أو 

السماح لألطراف المتحاربة باستخدام موانئها كقاعدة للعمليات البحرية(.

ويجب على الدولة المحايدة:
معاملة جميع األطراف المتحاربة دون تحيز؛	 
في 	  إجراء  أي  المتحاربة  األطراف  اتخاذ  حظر  طريق  عن  حيادها  احترام  ضمان 

المثال،  سبيل  على  لها.  المتاحة  الوسائل  باستخدام  وذلك  حيادها،  ينتهك  أراضيها 
يجب على الدولة المحايدة أن تمنع األطراف المتحاربة من عبور أراضيها بقواتها 

أو قوافلها المحملة بالذخيرة أو اإلمدادات الحربية، أو نصب معدات اتصاالت فيها؛
أال تزود دولة متحاربة بالسفن الحربية أو الذخيرة أو بالمعدات الحربية؛ و	 
أن تواجه أي انتهاك لحيادها، إذا لزم األمر عن طريق استخدام القوة. وال ُيعد عمالً 	 

عدائياً كل عمل تقوم به الدولة المحايدة لصد محاوالت النيل من حيادها، حتى ولو كان 
ذلك بالقوة. ولكن يجب أن تحترم القيود التي يفرضها القانون الدولي على استخدام القوة.

وال تكون الدولة المحايدة مسؤولة عن أي من مواطنيها الذين يعبرون حدودها فرادى 
لعرض خدماتهم على أحد األطراف المتحاربة. ومن ثم، فإن عدم تمكن الدولة المحايدة 
من منع هذا األمر ال ُيعد انتهاكاً لحيادها. من ناحية أخرى، يجب على الدولة المحايدة 
أن تطبق بدون تحيز أية لوائح تسنها فيما يتعلق بتحركات هؤالء األشخاص، من أجل 
االمتثال للقاعدة التي تنص على أنه يجب على الدولة المحايدة أن تعامل جميع األطراف 

المتحاربة على قدم المساواة.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 5-10/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، الديباجة، 6 و25 و26[

3.0.2.13 تصدير المعدات العسكرية ونقلها
يجوز للدولة المحايدة، ولكن ليس واجباً عليها، حظر أو تقييد ما يلي:

األطراف 	  ألحد  العسكرية  باألنشطة  صلة  ذات  معدات  أو  عسكرية  معدات  تصدير 
المتحاربة؛ و
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استخدام معدات االتصاالت التابعة لها أو لشركات أو أفراد لصالح األطراف المتحاربة.	 

وال تنتهك الدولة المحايدة التي تطبق هذه التدابير التقييدية حيادها، ما دامت تلك التدابير 
تطبق بدون تحيز على جميع األطراف المتحاربة.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 7-9/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، الديباجة، 7[

4.0.2.13 األعمال غير الحربية لصالح األطراف المتحاربة
يجوز للدولة المحايدة تنفيذ بعض األعمال غير الحربية أو تسهيلها لألطراف المتحاربة 

ومواطنيها دون انتهاك حيادها.

أمثلة على األعمال غير الحربية المسموح للدولة المحايدة القيام بها:
تقديم المساعدة الطبية ألغراض إنسانية؛	 
السماح للجرحى والمرضى من األطراف المتحاربة بالمرور عبر أراضيها؛	 
السماح ألجهزة الدفاع المدني بأداء مهام الدفاع المدني؛	 
العمل كدولة حامية بموجب اتفاقيات جنيف؛	 
السماح بعمل أقل قدر من اإلصالحات للسفن الحربية في ميناء محايد؛	 
اعتقال القوات المسلحة المتحاربة؛ و	 
تنظيم عمليات اإلغاثة لصالح السكان المدنيين التابعين لألطراف المتحاربة.	 

]اتفاقية جنيف األولى، 8 و10 و27 و43/ اتفاقية جنيف الثانية، 8 و10 و11 و15 و17 
و21 و25 و40 و43/ اتفاقية جنيف الثالثة، 4 و8 و10 و11 و109-117/ اتفاقية 
اإلضافي  البروتوكول  9 و11 و12 و15 و24 و36 و61 و132/  الرابعة،  جنيف 
األول، 2 و9 و64/ اتفاقية الهاي الخامسة، 11-14/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 17/ 
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 22/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 

الالئحة، 9/ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، الملحق الثاني، 34[

5.0.2.13 األولوية لميثاق األمم المتحدة
يقدم جميع أعضاء األمم المتحدة كل ما في وسعهم من عون إلى األمم المتحدة في أي 

عمل تتخذه. 

في حالة التعارض بين قانون الحياد وأحد قرارات مجلس األمن الدولي الصادر بموجب 
الصالحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، فالعبرة 

بهذا القرار.

العقوبات  إنفاذ  في  بالمشاركة  ملزمة  المحايدة  الدولة  تكون  الخصوص،  وجه  وعلى 
االقتصادية التي تفرضها األمم المتحدة واالمتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم المتحدة 

إزاءها عمالً من أعمال المنع أو القمع.

عالوة على ذلك، يجوز للدولة المحايدة المشاركة في عمل عسكري بتفويض من مجلس 
األمن، ويجب أال تعرقل تطبيق تدابير تستند إلى الفصل السابع.

]ميثاق األمم المتحدة، 2 و25 و39-51 و103[
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3.13 السفن الحربية
يناقش هذا القسم القواعد الواجبة التطبيق على السفن الحربية التابعة لألطراف المتحاربة 
في المياه المحايدة، بما في ذلك القيود التي يجب على الدول المحايدة أو يجوز لها أن 

تفرضها عليها.

1.3.13 القيود المفروضة على السفن الحربية التابعة لألطراف المتحاربة 
في البحر اإلقليمي للدول المحايدة

1.1.3.13 المرور البريء من جانب أحد االطراف المتحاربة
ال يمثل المرور البريء لسفينة حربية مقاتلة عبر البحر اإلقليمي لدولة ساحلية محايدة 

انتهاكاً للحياد.

ويكون المرور بريئاً ما دام ال يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها.

تعتبر األنشطة التالية ضارة بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها:
أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سالمتها اإلقليمية أو 	 

استقاللها السياسي، أو بأية صورة أخرى انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في 
ميثاق األمم المتحدة؛

أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع؛	 
أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها؛	 
معدة 	  أية  أو  حاملة طائرات  أية  متن  تحميلها على  أو  إنزالها  أو  أية طائرة  إطالق 

عسكرية؛
تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خالفاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية 	 

الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة؛
أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف اتفاقية األمم المتحدة لقانون 	 

البحار؛
أي من أنشطة صيد السمك؛	 
القيام بأنشطة بحث أو مسح؛	 
أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصالت أو أي من المرافق أو 	 

المنشآت األخرى للدولة الساحلية؛ و
أي نشاط آخر ليس له عالقة مباشرة بالمرور.	 

كطريق  المحايدة  المياه  استخدام  المتحاربة  األطراف  يجوز ألحد  المثال،  سبيل  وعلى 
عبور من أعالي البحار إلى أحد الموانئ أو إلى المياه الداخلية والعكس.

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 17-26 و52/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 10[
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2.1.3.13 حظر األعمال العدائية أثناء الوجود في المياه المحايدة
أو  األخرى  السفن  ضد  عدائي  عمل  بأي  القيام  المقاتلة  الحربية  السفن  على  يحظر 
احتجازها أو ممارسة حق تفتيشها في البحر اإلقليمي إلحدى الدول المحايدة، وتعتبر مثل 

هذه األعمال مخالفة لقواعد الحياد.

]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 2[

2.3.13 تنظيم الدخول إلى البحر اإلقليمي والموانئ والمرافئ
1.2.3.13 قاعدة

أو  موانئها  إلى  المتحاربة  الحربية  السفن  دخول  تنظيم  أو  تقييد  المحايدة  للدولة  يجوز 
مرافئها أو بحرها اإلقليمي، ويجب أن تطبق هذه القيود على جميع األطراف المتحاربة 

دون تحيز.

غير أنه يجوز للدولة المحايدة أن تحظر دخول السفينة المتحاربة التي ال تمتثل للقواعد 
التي وضعتها أو التي تنتهك حيادها.

]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 9/ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 21 و22 و24[

2.2.3.13 تقييد الدخول إلى البحر اإلقليمي
للدولة المحايدة أن تتخذ في بحرها اإلقليمي الخطوات الالزمة لمنع مرور السفن الحربية 

المقاتلة التي ال يكون مرورها بريئاً.

العمل بالمرور البريء لجميع  باإلضافة إلى ذلك، فإنه للدولة المحايدة أن توقف مؤقتاً 
السفن، بما في ذلك السفن الحربية المقاتلة، إذا كان هذا اإليقاف ضرورياً لحماية أمن تلك 

الدولة. وال يبدأ نفاذ هذا اإليقاف إال بعد أن ُيعلن عنه اإلعالن الواجب.
 

]اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 25[

3.3.13 السفن الحربية المقاتلة في الموانئ والمرافئ المحايدة
1.3.3.13 اللوائح: مدة البقاء واإلمدادات

القاعدة العامة هي أنه ال يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن ترسو في الموانئ أو المرافئ 
الخاصة بالدولة المحايدة مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة، ما عدا في حالة تعرضها 

ألضرار أو سوء األحوال الجوية.

إذا كانت الدولة المحايدة على اطالع بقيام العمليات العدائية، يجب عليها أن تطلب من 
جميع السفن الحربية المقاتلة مغادرة موانئها خالل أربع وعشرين ساعة.

ويجب أال تسمح الدولة المحايدة بوجود أكثر من ثالثة سفن حربية مقاتلة في أحد موانئها 
أو مرافئها في آن واحد، وذلك ما لم تسن قانوناً خاصاً ينص على خالف ذلك. وعندما 
المرفأ  أو  الميناء  في  واحد  آن  في  المتحاربين  الطرفين  لكال  تابعة  حربية  سفن  توجد 
المحايد نفسه، تكون المدة الفاصلة بين إقالع سفينة الطرف األول وإقالع سفينة الطرف 

الثاني هي أربعاً وعشرين ساعة على األقل.
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المقاتلة  الحربية  السفينة  احتجاز  مسبق،  إخطار  إصدار  بعد  المحايدة،  للدولة  يجوز 
)وضباطها وأفراد طاقمها( التي ترفض مغادرة الميناء الذي ال يحق لها البقاء فيه.

]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 12-16 و24[

بينما تكون السفن الحربية في الموانئ المحايدة، فإنه يجوز لها:
تجديد مؤونتها العادية التي تحملها وقت السلم؛	 
أن تقوم باإلصالحات الضرورية لجعلها قادرة على المالحة، على النحو الذي تحدده 	 

سلطات الدولة المحايدة )وال يجوز أن تضيف هذه اإلصالحات إلى قدرتها القتالية(؛ و
أن تتزود بما يكفيها من الوقود لتمكينها العودة إلى بلدها )لكن ال يجوز لها أن تتزود 	 

بالوقود من جديد في ميناء تابع للدولة نفسها إال بعد ثالثة أشهر(.

وبينما تكون السفن الحربية المقاتلة في الموانئ المحايدة أو المياه اإلقليمية لدولة محايدة، 
فإنه يحظر عليها:

تجديد أو تعزيز إمداداتها العسكرية أو تسليحها؛ أو	 
تعزيز طواقمها.	 

]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 20-17[

2.3.3.13 التزامات الدول المحايدة بشأن السفن الحربية
تكون الدولة المحايدة ملزمة باستعمال كل الوسائل المتاحة لها من أجل:

لديها سبب 	  إمدادها باألسلحة داخل أراضيها يكون  أو  أية سفينة حربية  منع تجهيز 
لالعتقاد بأن أحد األطراف المتحاربة سيستخدمها ضد دولة تربط بينها وبين الدولة 

المحايدة عالقات سلمية؛ و
منع إقالع أي سفينة من نطاق سلطتها للمشاركة في عمليات معادية تم التخطيط لها، 	 

كلياً أو جزئياً، ألغراض الحرب.

]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 8[

4.13 وسائل النقل الطبي
المتحاربة  لألطراف  التابعة  الطبي  النقل  بوسائل  الخاصة  القواعد  القسم  هذا  يتناول 
التي تمر عبر المناطق المحايدة، والسفن المحايدة التي تستجيب لنداءات من األطراف 

المتحاربة لنقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والقتلى على متنها.

1.0.4.13 وسائل النقل الطبي
ترخص الدول المحايدة لوسائل النقل الطبي التابعة لألطراف المتحاربة بعبور أراضيها، 

شرط أال تحمل وسائل النقل التي تنقلهم مقاتلين أو معدات حربية.
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والمراقبة  األمن  إجراءات  كل  باتخاذ  ملزمة  المحايدة  الدولة  تكون  الحالة،  هذه  وفي 
الالزمة لضمان االلتزام بهذا الشرط. وعلى وجه الخصوص، يجب على الدولة المحايدة 

التأكد من عدم وجود أفراد عسكريين عاملين أو معدات عسكرية في وسيلة النقل.

المرضى  العسكريين  األفراد  المتحاربة  األطراف  من  آخر  طرف  إحضار  حالة  في 
الدولة  فيجب على  محايدة،  أرض  إلى  المتحاربة  األطراف  التابعين ألحد  الجرحى  أو 

المحايدة احتجازهم حتى انتهاء النزاع.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 14[

2.0.4.13 السفن والزوارق الطبية التابعة لدولة محايدة
أو  المتحاربة دولة محايدة  توفرها ألحد األطراف  التي  الطبية  السفن والزوارق  تتمتع 
أفراد منها، أو الجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو جمعيات اإلغاثة 
األخرى المعترف بها التابعة لدولة محايدة بالحماية نفسها التي تتمتع بها السفن الطبية 
التابعة لألطراف المتحاربة، ومن ثم يجب أال تكون محالً للهجوم، ما لم تنتهك شروط 

الحماية.

ويجب على السفن والزوارق المذكورة أن تقدم اإلغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى 
والغرقى دون تمييز على أساس جنسيتهم.

 
]اتفاقية جنيف الثانية، 25 و30 و31 و34 و35/ البروتوكول اإلضافي األول، 22 

و23/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 14[

3.0.4.13 السفن والزوارق الطبية التابعة ألحد األطراف المتحاربة
المياه  في  الموجودة  المتحاربة  لألطراف  التابعة  الطبية  والزوارق  السفن  تخضع  ال 
والموانئ المحايدة للقيود المفروضة على السفن الحربية الموجودة في المياه والموانئ 

المحايدة )انظر القسم 3.13(.

]اتفاقية جنيف الثانية، 32[

4.0.4.13 الطائرات الطبية
ال يجوز أن تحلق الطائرات الطبية فوق أراٍض خاضعة لسيطرة دولة محايدة أو أن تهبط 

في تلك األراضي إال بناًء على اتفاق سابق.

على أنه يجوز للدولة المحايدة أن تفرض قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها 
أو هبوطها عليها. وتطبق هذه القيود بكيفية مماثلة على جميع األطراف المتحاربة.

وترضخ جميع الطائرات الطبية التي تحلق فوق الحيز المحايد ألي استدعاء للهبوط أو 
ألن تطفو على سطح الماء.

وإذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة في حالة عدم وجود اتفاق سابق، تعين 
يتم  حالما  معقول،  جهد  كل  الدولة  تلك  وتبذل  هويتها.  إلثبات  جهدها  تسعى  أن  عليها 
التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء األمر بالهبوط براً أو الطفو على سطح 
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الماء، حسب االقتضاء، أو اتخاذ إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، 
في كلتا الحالتين، الوقت الكافي لالنصياع لألمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.

وإذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة، فإنها 
تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعالً.

وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعالً، وجب السماح للطائرة باستئناف الطيران، 
وذلك باستثناء من يجب احتجازهم من األشخاص على متنها وفقاً لقواعد قانون النزاعات 
األطراف  ألحد  التابعة  المسلحة  القوات  أفراد  من  والمرضى  الجرحى  أي  المسلحة، 

المتحاربة، وذلك حتى نهاية النزاع المسلح.

الجرحى  للمدنيين  يتاح  أن  يجب  فإنه  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  لتعليق  ووفقاً 
أو سينزلون من  الرحلة  إذا كانوا سيواصلون  ما  اختيار  الطائرة  والمرضى على متن 
الطائرة، ألن قانون الحياد ال ينظم وضعهم. وإذا اختاروا النزول من الطائرة، يجب على 
الدولة المحايدة أن تعاملهم معاملة إنسانية وأن توفر لهم الرعاية الطبية، ولكن ال يوجد 

ما يلزمها باعتقالهم.

يجب  ومن  احتجازها  وجب  طبية،  طائرة  ليست  الطائرة  أن  التفتيش  أوضح  إذا  أما 
احتجازهم من األشخاص على متنها وفقاً لقواعد قانون النزاعات المسلحة، أي الجرحى 
والمرضى من أفراد القوات المسلحة التابعة ألحد األطراف المتحاربة، وذلك حتى نهاية 

األعمال العدائية.

 /40 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /37 األولى،  جنيف  اتفاقية   /14 الخامسة،  ]اتفاقية الهاي 
الدولية للصليب األحمر، البروتوكول  اللجنة  البروتوكول اإلضافي األول، 31/ تعليق 

اإلضافي األول، 31[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

والغرقى  والمرضى  الجرحى  لنقل  النداء  تلبي  التي  المحايدة  5.0.4.13 السفن 
والموتى على متنها

يجوز لألطراف المتحاربة أن تطلب من قادة السفن المحايدة أن يأخذوا معهم الجرحى 
والمرضى والغرقى، وكذلك أن يجمعوا جثث الموتى.

أال تكون محالً  النداء، ويجب  لهذا  التي تستجيب  المحايدة  للسفن  وتمنح حماية خاصة 
إذا  النقل، ولكنها تكون عرضة لألسر  للهجوم. وال يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا 

كانت قد اقترفت انتهاكات للحياد ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخالف ذلك.

]اتفاقية جنيف الثانية، 21[

6.0.4.13 الجرحى والمرضى والغرقى العسكريون في قبضة دولة محايدة
الجرحى أو المرضى أو الغرقى العسكريون الذين:

تم أخذهم على متن سفينة حربية أو طائرة محايدة؛	 
تم إنزالهم على أرض محايدة من طائرة طبية، أو سفينة حربية، أو سفينة طبية بموافقة 	 

الدولة المحايدة؛ أو
انتهى بهم المطاف في قبضة دولة محايدة )على سبيل المثال تم أخذهم على متن سفينة 	 

محايدة خاصة(؛
يجب على الدولة المحايدة احتجازهم حتى نهاية األعمال العدائية.
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ويجب على الدولة المحايدة أن توفر لهم الرعاية الطبية.

وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات عالجهم واحتجازهم.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 12 و14/ اتفاقية جنيف األولى، 4 و37/ اتفاقية جنيف الثانية، 
5 و15-17 و21 و40/ البروتوكول اإلضافي األول، 19[

5.13 معاملة األشخاص
المحايدة،  األراضي  على  المتحاربة  المسلحة  القوات  أفراد  اعتقال  القسم  هذا  يناقش 
المحايدة في أراضي  الدول  المحايدة، ووضع رعايا  المدنيين على األراضي  واستقبال 

أحد األطراف المتحاربة وفي األراضي المحتلة.

1.5.13 استقبال أفراد القوات المسلحة والمدنيين على األراضي المحايدة
المحايدة  األراضي  المتحاربة على  المسلحة  القوات  استقبال  1.1.5.13 قاعدة: 

أو أسرهم فيها
يجوز للدولة المحايدة أن تستقبل على أراضيها وحدات وأفراد القوات المسلحة لألطراف 
المتحاربة، ولكن يجب أن تعتقلهم في معسكرات تبعد، قدر اإلمكان، مسافة عن مسرح 

العمليات، حتى انتهاء األعمال العدائية.

ويجب أيضاً اعتقال أفراد القوات المسلحة لألطراف المتحاربة الذين وقعوا في األسر في 
األراضي المحايدة حتى انتهاء األعمال العدائية.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 11 و12[

2.1.5.13 معاملة المعتقلين العسكريين في دولة محايدة
له  يحق  أي شخص  المتحاربة، وكذلك  األطراف  التابعين ألحد  المسلحة  القوات  أفراد 
يعاملوا  أن  يجب  المتحاربة،  األطراف  أحد  قبضة  في  كان  إذا  الحرب  أسرى  وضع 
التي تحق  للمعاملة  األقل  لهم معاملة مساوية على  أنه يحق  يعني  كأسرى حرب، مما 

ألسرى الحرب الذين يقعون في قبضة أحد األطراف المتحاربة.

الدولة  المترتبة على االعتقال إلى  النفقات  العدائية، يجب أن تسدد  وفي نهاية األعمال 
المحايدة )انظر القسم 3.7(.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 11 و12/ اتفاقية جنيف الثالثة، 4[

3.1.5.13 أسرى الحرب الهاربون
على الدولة المحايدة التي تستقبل أسرى الحرب الهاربين أن تمنحهم حريتهم.
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وتحدد لهم مكاناً يقيمون فيه إذا رخصت لهم بالبقاء على أرضها.

أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة وحدات من القوات المسلحة التابعة ألحد األطراف 
المتحاربة، التي يتم استقبالها في األراضي المحايدة، يجب أن يعاملوا بالطريقة نفسها 

التي يعامل بها أسرى الحرب الهاربون.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 13[

4.1.5.13 نقل أسرى الحرب إلى دولة محايدة
الحرب  أسرى  لنقل  محايدة  دولة  مع  اتفاقات  إلى  التوصل  المتحاربة  لألطراف  يمكن 
العتقالهم في تلك الدولة )ويتم تشجيع األطراف المتحاربة بشكل خاص على التوصل 
إلى مثل هذه االتفاقات فيما يتعلق بالمصابين بجروح خطيرة والمرضى، وكذلك األسرى 

الذين قضوا مدة طويلة في األسر(.

الدولة  تلك  إلى دولة محايدة في أراضي  نقلهم  يتم  الذين  الحرب  ويجب اعتقال أسرى 
المحايدة حتى نهاية األعمال العدائية.

اقتضت  إذا  وطنهم  إلى  هؤالء  الحرب  أسرى  إعادة  المحايدة  للدولة  يجوز  ذلك،  ومع 
حالتهم الصحية ذلك، وفي تلك الحالة، يجب أال يكلفوا بالخدمة العسكرية العاملة.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 109-111 و117-114[

5.1.5.13 مسؤولية الطرف المحارب فيما يتعلق بنقل أسرى الحرب
ال يجوز نقل أسرى الحرب إال إلى دولة محايدة وبعد أن يقتنع الطرف المحارب الذين 
يقعون في قبضته برغبة الدولة المحايدة في تطبيق اتفاقيات جنيف وقدرتها على ذلك 
أحد  قبضة  في  كانوا  متى  لهم  تحق  التي  المعاملة  الحرب  أسرى  منح  أخرى،  )بعبارة 
يخشون،  دولة  إلى  نقلهم  يتم  أال  ويجب  تقدير(.  أقل  على  وذلك  المتحاربة،  األطراف 
ألسباب موضوعية، التعرض فيها لالضطهاد أو ألية انتهاكات أخرى لحقوقهم األساسية.

غير أنه إذا علم الطرف المحارب بعد تنفيذ عملية النقل أن الدولة المحايدة قصرت في 
مسؤولياتها في تنفيذ أحكام اتفاقيات جنيف بشأن أية نقطة مهمة، فعليه أن يتخذ تدابير 

فعالة لتصحيح الوضع، أو أن يطلب إعادة األسرى إليه.

ويجب على الدولة المحايدة التي تستقبل أسرى الحرب تلبية مثل هذه الطلبات.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 4 و12[
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6.1.5.13 المكتب الوطني لالستعالمات
يجب على الدولة المحايدة التي تستقبل أسرى الحرب على أراضيها أن تنشئ مكتباً وطنياً 

لالستعالمات لتسجيل المعلومات المتعلقة بهم.

]اتفاقية جنيف الثالثة، 122[

7.1.5.13 الجرحى والمرضى والغرقى والقتلى
الجرحى  القياس، على  المسلحة، بطريقة  النزاعات  قانون  أحكام  المحايدة  الدول  تطبق 
والمرضى والغرقى والقتلى من أحد األطراف المتحاربة الذين يقعون في قبضتها )انظر 

األقسام 1.4 و3.7 و3.10(.

 /5 الثانية،  جنيف  اتفاقية   /4 األولى،  جنيف  اتفاقية   /15 الخامسة،  الهاي  ]اتفاقية 
البروتوكول اإلضافي األول، 19[

8.1.5.13 أفراد الخدمات الطبية أو الدينية العسكريون
تطبق الدول المحايدة، بطريقة القياس، القواعد الخاصة بأفراد الخدمات الطبية والدينية 
التابعين للقوات المسلحة ألطراف النزاع. واستثناًء من ذلك، وفقاً لتعليق اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، يجب ترحيل هؤالء األشخاص إذا رغبوا في ذلك، وال يجوز إرغامهم 
على البقاء لغرض رعاية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة المتحاربة الذين 

يعتقلون في دولة محايدة )انظر القسمين 6.7 و7.7(.

]اتفاقية جنيف األولى، 4/ اتفاقية جنيف الثانية، 5/ البروتوكول اإلضافي األول، 19/ 
تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 31[

9.1.5.13 استقبال المدنيين 
تعمل الدول المحايدة واألطراف المتحاربة على عقد اتفاقات إليواء األشخاص المحميين 
وأمهات  والحوامل،  األطفال،  وبخاصة  محايد،  بلد  في  الرابعة  جنيف  اتفاقية  بموجب 
الرضع واألطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو المعتقلين المدنيين الذين قضوا 

في االعتقال مدة طويلة.

ويجوز للدول المحايدة أيضاً استضافة األطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن أسرهم نتيجة 
للنزاع المسلح.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 24 و36 و132[

10.1.5.13 مسؤولية الطرف المحارب فيما يتعلق بنقل األشخاص المحميين
ال يجوز لطرف محارب نقل األشخاص المحميين إال إلى دولة محايدة وبعد أن يقتنع 
ذلك الطرف برغبة الدولة المحايدة في تطبيق اتفاقيات جنيف وقدرتها على ذلك )بعبارة 
أحد  قبضة  في  كانوا  متى  لهم  تحق  التي  المعاملة  المحميين  األشخاص  منح  أخرى، 

األطراف المتحاربة، وذلك على أقل تقدير(.

ويجب أال يتم نقل األشخاص المحميين إلى دولة يخشون، ألسباب موضوعية، التعرض 
فيها لالضطهاد أو ألية انتهاكات أخرى لحقوقهم األساسية.
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غير أنه إذا علم الطرف المحارب بعد تنفيذ عملية النقل أن الدولة المحايدة قصرت في 
مسؤولياتها في تنفيذ أحكام اتفاقيات جنيف بشأن أية نقطة مهمة، فعليه أن يتخذ تدابير 

فعالة لتصحيح الوضع، أو أن يطلب إعادة األشخاص المحميين إليه.

ويجب على الدولة المحايدة التي تستقبل االشخاص المحميين تلبية مثل هذه الطلبات.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 45[

11.1.5.13 اعتقال المدنيين
ال يشترط قانون الحياد أن تقوم الدولة المحايدة باعتقال المواطنين المدنيين التابعين لدولة 

محاربة.

ذلك  تفعل  أن  فيجب  األشخاص،  هؤالء  اعتقال  في  ترغب  المحايدة  الدولة  كانت  وإذا 
بموجب القواعد العادية التي تنطبق في وقت السلم على اعتقال الرعايا األجانب على 
أراضيها. لالطالع على المعايير الدولية التي تنطبق على توقيف المدنيين واحتجازهم 

في حاالت بخالف النزاعات المسلحة، انظر القسم الفرعي 4.2.14.

]تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول اإلضافي األول، 19/ العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9[

2.5.13 رعايا الدول المحايدة في قبضة طرف محارب
لطرف  المسلحة  القوات  إلى  ينضمون  الذين  المحايدة  الدول  1.2.5.13 رعايا 

محارب
يخضع رعايا الدول المحايدة الذين ينضمون إلى القوات المسلحة لطرف محارب للقواعد 
وقعوا  متى  المحارب  للطرف  التابعة  المسلحة  القوات  أفراد  على  تطبق  التي  نفسها 
الفرعي  القسم  )انظر  حرب  أسرى  يعتبرون  فإنهم  أخرى،  وبعبارة  العدو.  قبضة  في 

3.1.1.7 والقسم 3.7(.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 17/ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة[

2.2.5.13 رعايا الدول المحايدة في أراضي طرف محارب أو في أراٍض محتلة
ينص قانون النزاعات المسلحة على عدة مستويات تراكمية من الحماية للمدنيين )بمن 
فيهم رعايا الدول المحايدة( الذين يجدون أنفسهم سواًء في أراضي طرف محارب، أو في 

أراٍض محتلة. وترد هذه األشكال من الحماية في اتفاقية جنيف الرابعة.

وينطبق المستوى األول من الحماية على »مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع« 
األطراف  أراضي  في  سواًء  المحايدة(  الدول  من  المدنيون  المواطنون  فيهم  )بمن 

المتحاربة، أو في أراٍض محتلة. )انظر القسم 2.7(.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 26-13[
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صفة  عليهم  تنطبق  الذين  األشخاص  على  فقط  الحماية  من  الثاني  المستوى  وينطبق 
المحايدة  الدولة  ُيعد مواطنو  المحارب، ال  الطرف  المحميين. وفي أراضي  األشخاص 
الطرف  مع  طبيعي  دبلوماسي  تمثيل  لديها  المحايدة  الدولة  دامت  ما  محميين  أشخاصاً 

المحارب. وفي األراضي المحتلة، يكون رعايا الدولة المحايدة أشخاصاً محميين.

أما المستوى الثالث من الحماية فينطبق على األشخاص المحميين الذين يعتقلون إما في 
أراضي طرف محارب أو في أراٍض محتلة )انظر القسم 4.7(.

]اتفاقية جنيف الرابعة، 71-76 و135-79[

عالوة على ذلك، يحق لألشخاص الذين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع وال يتمتعون 
اإلضافي  البروتوكول  أو  جنيف  اتفاقيات  في  الواردة  األحكام  بموجب  أفضل  بمعاملة 
األول بعض الضمانات األساسية للمعاملة. ويشمل هذا األمر رعايا الدول المحايدة الذين 
ال يحق لهم الحصول على وضع الشخص المحمي. وقد نوقشت هذه الضمانات األساسية 

في القسم 2.7.

6.13 تطبيق الحياد
يصف هذا القسم التدابير التي يجب على الدول المحايدة واألطراف المتحاربة تطبيقها 
واتباعهم  المطلوب  بالعمل  المعنيين  واألشخاص  الهيئات  قيام  لضمان  يخصه  فيما  كل 

السلوك المناسب.

1.6.13 المبادئ
1.1.6.13 قاعدة

من  كل  جانب  من  تطبيقه  يجب  كامل،  بشكل  سارياً  الحياد  قانون  يكون  أن  أجل  من 
األطراف المتحاربة والدول المحايدة عن طريق القواعد واللوائح المناسبة )مثل قواعد 

االشتباك التفصيلية(.

]اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، الديباجة[

2.1.6.13 ضرورة سياسات الحياد
للحياد  لديها جميعاً سياسات  المتحاربة أن يكون  المحايدة واألطراف  الدول  يجب على 

لضمان وحدة عمل جميع الهيئات والقوات المسلحة المعنية وسلوكها داخل الدولة.

لتطور  وفقاً  تختلف  أن  ويجب  معينة،  حالة  كل  لتناسب  الرقابة  تدابير  تكييف  وينبغي 
النزاع.

2.6.13 التطبيق من جانب الدولة المحايدة
1.2.6.13 سياسة الحياد

يجب أن تضمن سياسة الحياد التي تنتهجها الدولة المحايدة أن كالً من القوات المسلحة 
تتبناه  الذي  الحياد  الحفاظ على وضع  أجل  الحياد من  قانون  تحترم  المدنية  والسلطات 

الدولة.
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2.2.6.13 إعالن الحياد
بالحياد من أجل أن تتمتع بوضع »الدولة  الدولة ليست مطالبة بإصدار إعالن رسمي 

المحايدة«، غير أن اإلعالن الرسمي من شأنه اإلعالم بحياد الدولة.

3.2.6.13 الدخول إلى الحيز المحايد
ينبغي أن تتضمن سياسة الحياد أحكاماً تنظم الدخول إلى أراضي الدولة المحايدة ومياهها 

اإلقليمية ومجالها الجوي الوطني.

الالزمة في هذا  المعلومات  المتحاربة  توفر لألطراف  أن  المحايدة  الدولة  ويجب على 
المجال، مثل حدود الحيز المحايد وشروط الدخول إليه.

4.2.6.13 تعليمات محددة
من الضروري أن تفهم القوات المسلحة في الدولة المحايدة متى ينطبق قانون الحياد، ألن 

قواعد الحياد تختلف عن تلك القواعد التي تنطبق في وقت السلم.

ويجب على القادة في الدول المحايدة إصدار تعليمات أو أوامر أو قواعد اشتباك محددة 
للقوات المسلحة تحت قيادتهم التي قد تحدث مواجهة بينها وبين األطراف المتحاربة أو 
سفنها أو طائراتها، مثل قيادات المناطق الحدودية، وقيادات المناطق الساحلية، والقيادات 

المسؤولة عن مراقبة المياه اإلقليمية.

5.2.6.13 المرونة في استخدام الوسائل العسكرية
ينبغي أن تتيح سياسة الحياد المرونة في الرد العسكري الذي يمكن تكييفه حسب األحوال. 
إصدار  المحايد  للحيز  والعرضية  المنفصلة  االنتهاكات  تستلزم  قد  المثال،  سبيل  على 
تأثيراً  المتكررة واألكثر  القوة، في حين قد تستلزم االنتهاكات  تحذير فردي أو إظهار 

للحيز المحايد تحذيراً عاماً واستخداماً متزايداً للقوة.

6.2.6.13 المطاردات إلى داخل األراضي المحايدة
من المسلم به عموماً أنه إذا دخلت قوات متحاربة أراٍض محايدة وكانت السلطة المحايدة 
غير قادرة على طردها أو اعتقالها أو غير راغبة في ذلك، فإن للطرف الخصم الحق 
القوات ومتابعتها ومهاجمتها هناك. ويجوز لذلك الطرف أيضاً طلب  في مطاردة تلك 
القوات  يبرر مجرد وجود  للحياد. وال  الخرق  هذا  المحايدة عن  الدولة  تعويضات من 
المتحاربة المطاردة، إذ أنه يجب أن يكون هناك بعض اإلخفاق من جانب الدولة المحايدة 

بااللتزام بحيادها.
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3.6.13 التطبيق من جانب األطراف المتحاربة
1.3.6.13 سياسة الحياد

يجب أن تضمن سياسة الحياد التي ينتهجها الطرف المحارب أن قواته المسلحة تحترم 
الحيز المحايد، وعلى وجه الخصوص، أن قواته المسلحة ال تدخل الحيز المحايد إال في 
الحاالت المسموح بها بموجب قانون الحياد )على سبيل المثال المرور البريء عبر البحر 

اإلقليمي لدولة محايدة(.

2.3.6.13 التعليمات واألوامر
يجب على القادة أن يصدروا تعليمات وأوامر محددة للقوات المسلحة العاملة في محيط 
الحيز المحايد لتجنب انتهاكه. ويتضمن هذا األمر تعليمات وأوامر تحظر دخول الحيز 
بصفة  المحايد  الحيز  دخول  عند  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  سير  وتصف  المحايد 

عرضية.

7.13 حماية الحياد: العمليات القتالية في الحيز المحايد
1.0.7.13 قاعدة

)سواًء  المحايد  الحيز  في  المتحاربة  المسلحة  القوات  تنفذها  عسكرية  عملية  كل  ُتعد 
مقصودة أو غير مقصودة( انتهاكاً لقانون الحياد.

ولتجنب أي تصعيد لالنتهاك والتدابير المضادة الالحقة، فإنه من مصلحة الدول المحايدة 
واألطراف المتحاربة أن تبقي العمليات العسكرية في الحيز المحايد تحت رقابة صارمة.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 1/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 1 و25[

2.0.7.13 القانون الواجب التطبيق
ال يمكن اعتبار استخدام دولة محايدة القوة العسكرية للدفاع عن حيادها من أن تنتهكه 
القوات المسلحة المتحاربة فعالً عدائياً، أي أنه ال يشكل انتهاكاً للحياد من جانب الدولة 
المتحاربة  المسلحة  القوات  بين  القتالية  العمليات  تشكل  ال  أخرى،  وبعبارة  المحايدة. 
والقوات المسلحة المحايدة التي تعمل لحماية حيادها جزءاً من النزاع المسلح القائم بين 
األطراف المتحاربة، لكنها تفضي إلى نشوب نزاع مسلح منفصل بين الدولة المحايدة 
والطرف المحارب الذي ينتهك حيادها. ونتيجة لذلك، فإن العالقات بين الدولة المحايدة 
ذلك  في  بما  المسلحة،  النزاعات  لقانون  بالكامل  تخضع  المحارب  والطرف  المدافعة 
والمدنيين،  والغرقى  والمرضى  الجرحى  وحماية  وأساليبها،  الحرب  وسائل  استخدام 

واألشخاص اآلخرين المشمولين بحماية خاصة.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 15/ اتفاقية جنيف األولى، 4/ اتفاقية جنيف الثانية، 5/ اتفاقية 
جنيف الثالثة، 4/ البروتوكول اإلضافي األول، 19[
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3.0.7.13 واجب الدولة المحايدة من حيث رد الفعل
يجب على الدولة المحايدة منع األطراف المتحاربة من انتهاك حيادها. وتكون العمليات 
العسكرية التي تنفذها الدولة المحايدة ضد القوات المسلحة لألطراف المتحاربة متوافقة 
للحيز  األطراف  تلك  انتهاك  إنهاء  أخرى  يمكن ألية وسيلة  الحياد عندما ال  قانون  مع 

المحايد.

وال تعد التدابير التي تتخذها الدولة المحايدة لمقاومة انتهاك حيادها أعماالً عدائية.

]اتفاقية الهاي الخامسة، 5 و10/ اتفاقية الهاي الثالثة عشرة، 25 و26[
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عمليات إنفاذ القانون
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14 عمليات إنفاذ القانون
يدخل إنفاذ القانون وفرض النظام العام بطبيعة الحال ضمن اختصاص السلطات المدنية. 
ومع ذلك، يمكن أن يطلب من القوات المسلحة المشاركة في عمليات إنفاذ القانون في 
وقت السلم، وفي حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية، وحتى على األراضي التي 

يوجد فيها نزاع مسلح أو احتالل عسكري.

ويناقش هذا الفصل القواعد والمبادئ التي تنطبق عندما تشارك القوات المسلحة في مثل 
هذه العمليات.

الواجب  القانوني  واإلطار  التعاريف،  القسم  هذا  يحدد  العام:  القانوني  1.14 اإلطار 
التطبيق على القوات المسلحة المشاركة في عمليات إنفاذ القانون، والمسؤولية العامة عن 

احترام حقوق اإلنسان أثناء عمليات إنفاذ القانون.

2.14 عمليات إنفاذ القانون: يلخص هذا القسم القواعد الخاصة بالمهام الرئيسية لحفظ 
األمن والنظام العام عندما تقوم بها القوات المسلحة، بما في ذلك استخدام القوة واألسلحة 

النارية، والسيطرة على الحشود، واالعتقال واالحتجاز.

3.14 حاالت الطوارئ: يناقش هذا القسم حاالت عدم التقيد بحقوق اإلنسان والقيود التي 
تفرض عليها أثناء حاالت الطوارئ.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.

1.14 اإلطار القانوني العام
1.1.14 مقدمة وتعاريف
1.1.1.14 اعتبارات عامة

تقع المسؤولية الرئيسية عن إنفاذ القانون الجنائي الوطني وفرض النظام العام على عاتق 
الشرطة المدنية أو القوات شبه العسكرية أو كليهما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة 

خصيصاً لتنفيذ هذه المهام.
 

ومن األمثلة على القوات شبه العسكرية المسؤولة عن إنفاذ القانون قوات الدرك الوطني 
الفرنسية، وقوات الدرك الوطني اإليطالية، والحرس المدني األسباني.

للدفاع عن  الحال منظمة ومدربة ومجهزة  بطبيعة  المسلحة  القوات  تكون  المقابل،  في 
التراب الوطني ضد التهديدات الخارجية، والمشاركة في النزاعات المسلحة غير الدولية. 
القتالية  القدرة  تدمير  الهدف هو  يكون  إذ  المهام عادة على عقلية مختلفة،  وتعتمد هذه 
لقوات العدو. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تستخدم القوات العسكرية تكتيكات مختلفة 
ومعدات أكثر قوة مما تستخدمه القوات المدنية وشبه العسكرية. من ثم، وكقاعدة عامة، 
ال يتم االستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ المهام التقليدية المرتبطة بحفظ القانون الوطني 

والنظام العام.
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ومع ذلك، يطلب من القوات المسلحة في بعض األحيان مساعدة السلطات المدنية في 
تنفيذ مهام إنفاذ القانون عندما تتجاوز هذه المهام قدرة هذه السلطات أو يكون من المرجح 
أن تتجاوزها. وقد يحدث هذا األمر في وقت السلم، وفي حاالت االضطرابات والتوترات 
الداخلية، وحتى على األراضي التي يوجد فيها نزاع مسلح أو احتالل عسكري. وتتضمن 

مهام إنفاذ القانون التي تقوم بها القوات المسلحة ما يلي:
مهام الحراسة؛	 
فرض طوق أمني وإجراء عمليات التفتيش؛	 
االعتقال واالحتجاز؛	 
وضع حواجز الطرق؛	 
تأمين الطرق؛	 
السيطرة على الحشود أو مكافحة الشغب؛ و	 
فرض حظر التجول.	 

وعندما يتم نشر القوات المسلحة في هذه الحاالت، فإنها عادة ما تضطلع بدور المساندة 
وتكون تابعة للسلطات المدنية. وفي كثير من الحاالت، ُينص على هذه العالقة في دستور 

الدولة.

2.1.1.14 التعريف: حاالت بخالف النزاعات المسلحة
العنف  أو »حاالت  المسلحة«  النزاعات  الدليل مصطلح »حاالت بخالف  يستخدم هذا 
األخرى« لوصف حاالت العنف الداخلي التي ال تصل إلى الحد األدنى الالزم لتطبيق 

قانون النزاعات المسلحة )انظر الفصول الثاني والرابع والخامس والسادس(.

ومع ذلك، ال بد من اإلشارة إلى أن الحاالت بخالف النزاعات المسلحة، على سبيل المثال 
عمليات مكافحة الشغب التي تنفذها القوات المسلحة، يمكن أن تقع على أرض دولة تشهد 
نزاعاً مسلحاً، وأنه يمكن في مثل هذه الحاالت أن تصبح بعض أحكام قانون النزاعات 
المسلحة واجبة التطبيق، مثل األحكام التي تتعلق باعتقال المدنيين الذين يمثلون تهديداً 

أمنياً ألحد أطراف النزاع )انظر الفصل السابع(.

3.1.1.14 التعريف: التجمعات والمظاهرات
يستخدم مصطلحا »التجمعات« و»المظاهرات« في هذا الدليل للداللة على ظاهرة نزول 

الناس إلى الشوارع للتعبير عن رأيهم علناً.

4.1.1.14 التعريف: االضطرابات والتوترات الداخلية
العام تصاحبها  الداخلية« أعمال اإلخالل بالنظام  الدليل، تعني »االضطرابات  في هذا 

أعمال عنف.

ويشير مصطلح »التوترات الداخلية« إلى الحاالت التي ال يوجد فيها عنف، ولكن التي 
يجوز للدولة فيها أن تلجأ إلى ممارسات مثل توقيف المعارضين بشكل جماعي أو تعليق 

العمل ببعض حقوق اإلنسان بهدف الحيلولة دون تدهور الوضع.
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5.1.1.14 التعريف: حالة الطوارئ
إجراءات  الدولة  فيها  تتبع  إلى حالة  الطوارئ«  يشير مصطلح »حالة  الدليل،  في هذا 

بموجب قانونها الوطني إلعالن حالة الطوارئ.

6.1.1.14 التعريف: إنفاذ القانون
يشمل إنفاذ القانون المسؤوليات األساسية التالية:

حفظ األمن والنظام العام أو استعادتهما؛	 
منع الجريمة وكشفها والتحقيق فيها؛ و	 
مساعدة السكان المتضررين من حاالت الطوارئ بجميع أنواعها ومعاونتهم.	 

أثناء النزاع المسلح، على الرغم من أن مشاركة قوة عسكرية في سير العمليات العدائية 
يمكن أن تفسر على أنها شكل من أشكال إنفاذ القانون ما دامت تهدف في نهاية المطاف 
»إنفاذ  مصطلح  يقتصر  الدليل،  هذا  ألغراض  فإنه  العام،  والنظام  األمن  استعادة  إلى 

القانون« على األنشطة التي ال تشكل جزءاً من سير العمليات العدائية.

7.1.1.14 التعريف: عملية إنفاذ القانون
في هذا الدليل، تعني »عملية إنفاذ القانون« عملية تتضمن األنشطة التي يشملها تعريف 

إنفاذ القانون.

8.1.1.14 التعريف: الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين
يستخدم هذا الدليل تعريف »الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين« الوارد في مدونة لقواعد 
سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )1979(، والمبادئ األساسية بشأن استخدام القوة 
واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )1990( على النحو التالي:

»جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صالحيات الشرطة، وال 
سيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز، سواًء أكانوا معينين أم منتخبين. وفي البلدان التي 
تتولى صالحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواًء أكانت بالزي الرسمي أم ال، 
أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف »الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين« شامالً لموظفي 

تلك األجهزة«

وبعبارة أخرى، فإن مصطلح »الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين« يشمل أفراد القوات 
المسلحة عندما يشاركون في عمليات إنفاذ القانون.

]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التعليق، 1/ المبادئ األساسية 
بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 1[

2.1.14 اإلطار القانوني 
1.2.1.14 قاعدة عامة

عندما يتم االستعانة بالقوات المسلحة في عمليات إنفاذ القانون، فإنه يجب عليها االمتثال 
لاللتزامات القانونية نفسها التي تفرض على السلطات التقليدية المكلفة بإنفاذ القانون.

]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التعليق، 1[
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2.2.1.14 اإلطار القانوني
يتضمن اإلطار القانوني لعمليات إنفاذ القانون ما يلي:

القانون الوطني للدولة )انظر القسم الفرعي 5.2.1.14(	 
القانون غير 	  قانون حقوق اإلنسان )انظر القسم الفرعي 6.2.1.14(، بما في ذلك 

الملزم )انظر القسم الفرعي 7.2.1.14(
  < التحقق من وجود حاالت عدم التقيد )انظر القسم الفرعي 8.2.1.14(

العدائية 	  العمليات  الحاالت بخالف سير  تحكم  التي  المسلحة  النزاعات  قانون  أحكام 
)على سبيل المثال قانون االحتالل، ومعايير المعاملة الواجبة التطبيق على األشخاص 
المحرومين من حريتهم( وذلك في حالة نشوب نزاع مسلح )انظر القسمين الفرعيين 

3.2.1.14 و4.2.1.14(.

3.2.1.14 إنفاذ القانون وقانون النزاعات المسلحة
عادة ما تجري عمليات إنفاذ القانون في أوقات السلم. على الرغم من ذلك، فإنه يجب 
أن يوضع في االعتبار أن هذه العمليات يمكن أن تجري أيضاً داخل دولة تواجه نزاعاً 

مسلحاً أو احتالالً.

التي يوجد فيها نزاع مسلح، تتحدد مسألة ما إذا كان يجب تطبيق اإلطار  الدولة  وفي 
العمليات  يحكم سير  الذي  القانوني  اإلطار  أو  القانون  إنفاذ  يحكم عملية  الذي  القانوني 
العدائية وفقاً لطبيعة العملية والظروف التي تتم فيها، وليس ما إذا كانت العملية تنفذها 

القوات المسلحة أو الشرطة المدنية.

وإذا كانت العملية تشكل جزءاً من سير العمليات العدائية نيابة عن أحد أطراف أي نزاع 
العمليات  تحكم سير  التي  المسلحة  النزاعات  قانون  قواعد  تطبق  أن  فإنه يجب  مسلح، 

العدائية.

اإلطار  يطبق  أن  يجب  فإنه  العدائية،  العمليات  سير  من  جزءاً  العملية  تكن  لم  إذا  أما 
القانوني لعمليات إنفاذ القانون، والذي يتضمن القانون الوطني وقانون حقوق اإلنسان، 
وأيضاً قواعد قانون النزاعات المسلحة التي تحكم الحاالت بخالف سير العمليات العدائية.

المثال، في سياق أي نزاع مسلح، إذا تم استدعاء وحدة عسكرية من أجل  على سبيل 
حفظ القانون والنظام العام أثناء مظاهرة مدنية سلمية في وسط إحدى المدن، فإن القواعد 
القوانين  بإنفاذ  المكلفين  بالموظفين  الخاصة  القواعد  تلك  التطبيق هي  الواجبة  القانونية 
أثناء التجمعات والمظاهرات )انظر القسم الفرعي 2.2.14(. أما إذا تحولت المظاهرة 
إلى العنف، وأصبح من الالزم توقيف أحد المشاركين فيها، فإن القواعد القانونية الواجبة 
التطبيق تكون هي تلك القواعد الخاصة بالتوقيف )انظر القسم الفرعي 3.2.14(. ومع 
يتمتع  الدائر  المسلح  بالنزاع  تتعلق  ألسباب  عليه  القبض  يلقى  شخص  أي  فإن  ذلك، 
بالحماية ليس فقط بموجب القانون الوطني وقانون حقوق اإلنسان، ولكن أيضاً بمقتضى 
اعتقالهم )انظر  المعتقلين وظروف  التي تحكم معاملة  المسلحة  النزاعات  قانون  قواعد 

الفصل السابع(.

نفسها  المدينة  وسط  لحماية  نفسها  العسكرية  الوحدة  استدعاء  التالي  اليوم  في  تم  وإذا 
أثناء هجوم مسلح ألعضاء جماعة مسلحة منظمة، فإن اإلطار القانوني الواجب التطبيق 
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هو قانون النزاعات المسلحة الذي يحكم سير العمليات العدائية )انظر الفصول الرابع 
والخامس والسادس(. وإذا ألقي القبض على أحد أعضاء تلك الجماعة المسلحة المنظمة 
وتم اعتقاله، فإنه يجب أن تطبق قواعد االعتقال في النزاعات المسلحة )انظر الفصل 

السابع(.

4.2.1.14 قانون االحتالل وعمليات إنفاذ القانون
أثناء االحتالل العسكري، يجب على دولة االحتالل، قدر اإلمكان، تحقيق األمن والنظام 
العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البالد، إال في حاالت الضرورة القصوى 
التي تحول دون ذلك. ووفقاً لذلك، تدخل عمليات إنفاذ القانون في كثير من األحيان ضمن 
مسؤوليات القوات المسلحة المحتلة. وفي تلك الحاالت، تخضع القوات المسلحة للقانون 
واألحكام  مناسباً،  ذلك  كان  حيثما  التطبيق،  الواجب  اإلنسان  حقوق  وقانون  الوطني، 
المحددة في قانون النزاعات المسلحة، على النحو الموضح سابقاً. لمزيد من التفاصيل 

حول قانون االحتالل، انظر الفصل الثاني عشر.

]النزاعات  الثالث[  القسم  الرابعة،  اتفاقية جنيف   /43 الالئحة،  الرابعة،  ]اتفاقية الهاي 
المسلحة الدولية[

5.2.1.14 القانون الوطني
ينطبق القانون الوطني للدولة المتعلق بحفظ القانون والنظام العام على القوات المسلحة 

المشاركة في عمليات إنفاذ القانون.

ويجب أن يكون القانون الوطني الخاص بإنفاذ القانون متفقاً مع التزامات الدولة المعنية 
بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، والقانون العرفي لحقوق اإلنسان، وقانون النزاعات 

المسلحة.

6.2.1.14 معاهدات حقوق اإلنسان
يجوز  التي  األساسية  اإلنسان  حقوق  التالية  الدولية  اإلنسان  حقوق  معاهدات  تتضمن 

تطبيقها على القوات المسلحة المشاركة في عمليات إنفاذ القانون:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في عام 1966؛	 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 	 

أو المهينة، المؤرخة في عام 1984؛ و
اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة في عام 1989.	 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدول أطرافاً في معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية، 
مثل الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، 
واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والتي تطبق أيضاً على 

قواتها المسلحة المشاركة في عمليات إنفاذ القانون.

7.2.1.14 معايير القانون غير الملزم
معايير »القانون غير الملزم« هي معايير غير ملزمة تقدم في كثير من األحيان توجيهاً 

لتطبيق القواعد الملزمة الواردة في المعاهدات.
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وفيما يلي معايير القانون غير الملزم المعترف بها دولياً بشأن عمليات إنفاذ القانون:
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )SMRTP[ )1955[؛	 
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )CCLEO[ )1979[؛	 
يتعرضون ألي شكل من 	  الذين  المتعلقة بحماية جميع األشخاص  المبادئ  مجموعة 

أشكال االحتجاز أو السجن )BPPPDI[ )1988[؛
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 	 

واإلعدام دون محاكمة )PPIEASE[ )1989[؛ 
المبادئ األساسية لمعاملة السجناء )BPTP[ )1990[؛	 
المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين 	 

بالقوات  صلة  األكثر  تكون  ما  غالباً  )وهي   ]BPUFF[  )1990( القوانين  بإنفاذ 
المسلحة(؛ و

قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد 	 
]BRTFP[ )2010( )بانكوك

8.2.1.14 حاالت عدم التقيد والقيود
للدولة أن  العنف األخرى، يجوز  المسلحة وحاالت  النزاعات  أثناء  الحاالت  في بعض 
تطبق مادة التقييد الواردة في أحكام معاهدات حقوق اإلنسان، أو أن تعلن حالة الطوارئ 
القسم  )انظر  اإلنسان  بمعاهدات حقوق  مؤقتاً(  العمل  تعليق  )أي  التقيد  إلى عدم  وتلجأ 

الفرعي 2.4.2(.

لالطالع على مناقشة حاالت الطوارئ، انظر القسم 3.1.

3.1.14 قانون حقوق اإلنسان
1.3.1.14 حماية حقوق اإلنسان واحترامها

يجب على الموظفين والهيئات المكلفين بإنفاذ القوانين حماية حقوق اإلنسان لجميع الناس 
واحترامها، دون أي تمييز ضار، وذلك في الوقت الذي يؤدون فيه واجباتهم.

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   /2 والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  ]العهد 
سلوك  لقواعد  مدونة   /2 الطفل،  حقوق  اتفاقية   /2 والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 2 و8/ المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 

النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الديباجة[

2.3.1.14 التدريب والمعدات والقيادة
يعتمد احترام الموظفين والمنظمات المكلفين بإنفاذ القوانين لحقوق اإلنسان على ما يلي:

المعرفة بالمعايير القانونية الصحيحة والتدريب عليها وتطبيقها؛	 
آليات مناسبة للقيادة والسيطرة؛ و	 
امتالك المعدات الكافية لعمليات إنفاذ القانون.	 

لذلك، ما لم يكن من المستحيل عملياً، يجب تدريب الوحدات العسكرية التي يستعان بها 
في عمليات إنفاذ القانون وتجهيزها لمثل هذه العمليات، ويجب إطالع موظفيها بشكل 

كامل على اإلطار القانوني الذي يحكم مثل هذه العمليات.
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وُيعد تعليم الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتدريبهم أمراً بالغ األهمية من أجل اكتساب ما 
يلزم من المعارف والتوجهات والمهارات والسلوكيات الحترام حقوق اإلنسان وحمايتها.

اإلنسان،  بحقوق  المعنية  اللجنة   /2 والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  ]العهد 
التعليق العام رقم 31، وثيقة األمم المتحدة /CCPR/C/21/REV.1/Add.13 المبادئ 
األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 
18-20/ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 47/ مبادئ المنع والتقصي الفعالين 

لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، 3[

ويجب تطبيق آليات القيادة والسيطرة في عمليات إنفاذ القانون. وتشدد معايير القانون 
غير الملزم إلنفاذ القانون على ضرورة إجراءات اإلبالغ عن األعمال غير المشروعة 
التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أو مراجعتها أو التحري عنها، وضرورة 
مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين جنائياً عن انتهاكات القانون بشأن استخدام القوة 
واألسلحة النارية، والحاجة لمساءلة القادة بشأن األعمال غير المشروعة التي يرتكبها 
مرؤوسوهم عندما أمروا بهذا السلوك غير المشروع أو علموا به أو كان من الواجب 

عليهم أن يعلموا به.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2/ المبادئ األساسية بشأن استخدام 
القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 6 و7 و26-22/ 
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 
واإلعدام دون محاكمة، 2 و9 و18 و19/  مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين، 8/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي 

شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 34[

ويجب أن تتوفر للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعدات المصممة لالحتياجات المحددة 
لمهام إنفاذ القانون، مثل:

أنواع مختلفة من األسلحة والذخائر تسمح باستخدام متمايز للقوة واألسلحة النارية؛	 
أسلحة معطلة للحركة وغير قاتلة؛ و	 
معدات للدفاع عن النفس مثل الدروع، والخوذات، والصدارات الواقية من الطلقات 	 

إلى  الحاجة  من  للتقليل  وذلك  النارية،  الطلقات  من  الواقية  النقل  ووسائل  النارية، 
استخدام األسلحة أياً كان نوعها.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 2[

4.1.14 قانون النزاعات المسلحة
1.4.1.14 تطبيق قانون النزاعات المسلحة

التي  العسكرية  القوات  تلتزم  اإلنسان،  حقوق  قانون  بموجب  التزاماتها  إلى  باإلضافة 
تضطلع بمهام إنفاذ القانون أثناء نزاع مسلح بأحكام قانون النزاعات المسلحة ذات الصلة 

التي ال تتعلق بسير العمليات العدائية.

على سبيل المثال، أثناء أي نزاع مسلح دولي، تتم معاملة المدنيين الذين يقعون في قبضة 
القوات المسلحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة )انظر الفصل السابع(، وتتم معاملة المدنيين 
في األراضي المحتلة )على سبيل المثال، االلتزام بحفظ القانون والنظام العام أو حظر 
التعامل مع  أما  الثاني عشر(،  الفصل  لقانون االحتالل )انظر  الجماعية( وفقاً  العقوبات 
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أعمال الشغب في معسكرات أسرى الحرب فيتم بمقتضى اتفاقية جنيف الثالثة )انظر الفصل 
السابع(. يرجى الرجوع إلى الفصول ذات الصلة من هذا الدليل في هذه الحاالت المعينة.

قانون  أحكام  أقل من  الرغم من وجود عدد  دولي، وعلى  نزاع مسلح غير  أي  وأثناء 
النزاعات المسلحة التي تنظم على وجه التحديد مسألة إنفاذ القانون، فإن هناك أحكاماً 
وأفراد  المدنيين  احتجاز  اعتقال/  فإن  المثال،  سبيل  على  مباشرة.  بصورة  تنطبق 
اتفاقيات  بين  المشتركة  الثالثة  المادة  بالنزاع تحكمه  تتعلق  المسلحة ألسباب  الجماعات 
جنيف، والقانون العرفي، بما في ذلك حظر ترحيل السكان المدنيين الوارد في القانون 

العرفي )انظر الفصل السابع(.

2.4.1.14 قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان: العالقة
إلى  المسلحة وقانون حقوق اإلنسان جنباً  النزاعات  في أي نزاع مسلح، ينطبق قانون 

جنب، ويكونان تراكميين ومتكاملين.

ومن ثم، وفقاً للحالة، يمكن لقانون حقوق اإلنسان أن:
أثناء 	  أو  الداخلية،  التوترات  أو  االضطرابات  أو  السلم،  وقت  )في  حصرياً  ينطبق 

عمليات معينة لدعم السالم(؛ أو
المسلحة، 	  النزاعات  قانون  فيه  يطبق  الذي  نفسه  الوقت  في  التطبيق  واجب  يكون 

بطريقة تراكمية أو تكاملية )في نزاع مسلح غير دولي أو نزاع مسلح دولي أو بعض 
عمليات دعم السالم(.

]البروتوكول اإلضافي األول، 72/ البروتوكول اإلضافي الثاني ، الديباجة[

2.14 عمليات إنفاذ القانون
عندما  العام  والنظام  األمن  لحفظ  الرئيسية  بالمهام  الخاصة  القواعد  القسم  هذا  يلخص 
تقوم بها القوات المسلحة )التي ينطبق عليها وقتها تعريف »الموظفون المكلفون بإنفاذ 
الحشود،  على  والسيطرة  النارية،  واألسلحة  القوة  استخدام  ذلك  في  بما  القوانين«(، 

واالعتقال واالحتجاز.

1.2.14 استخدام القوة واألسلحة النارية
1.1.2.14 مقدمة

الحق في الحياة هو حق من حقوق اإلنسان غير قابل لالنتقاص.

الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. وال يجوز 
حرمان أحد من حياته تعسفاً.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 4 و6/ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 3[

وتقدم المدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ األساسية بشأن 
استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التوجيه بشأن 
استخدام القوة واألسلحة النارية بما يتسق مع التزامات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالحق 

في الحياة.

]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 2/ مدونة لقواعد سلوك الموظفين 
واألسلحة  القوة  استخدام  بشأن  األساسية  المبادئ   /2 التعليق،  القوانين،  بإنفاذ  المكلفين 

النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الديباجة، 1[



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية426

2.1.2.14 القواعد واللوائح الخاصة باستخدام القوة
يجب على الدول وهيئات إنفاذ القوانين )بما في ذلك القوات المسلحة والقادة العسكريين 
الموظفين  القانون( اعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح بشأن استخدام  إنفاذ  المشاركة في  عند 

المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة.

]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين، الديباجة، 1 و11/ مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 2[

3.1.2.14 المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية
عن  كبيراً  اختالفاً  القانون  إنفاذ  عمليات  في  القوة  استخدام  تحكم  التي  المبادئ  تختلف 
تلك المبادئ التي تحكم سير العمليات العدائية. باإلضافة إلى ذلك، تختلف معاني بعض 
القانون عنها في  إنفاذ  مبدأي »الضرورة« و»التناسب«، في مجال  المبادئ، وتحديداً 
العمليات  بسير  يتعلق  فيما  المبادئ  هذه  مناقشة  على  لالطالع  العدائية.  العمليات  سير 

العدائية، انظر الفصل الخامس.

وفيما يلي المبادئ األساسية الستخدام القوة في سياق إنفاذ القانون:
المشروعية: يجب أن يستند استخدام القوة ألساس قانوني كاٍف في القانون الوطني.	 
بالقدر 	  القوة إال  إلى استخدام  القوانين  بإنفاذ  المكلفون  الموظفون  يلجأ  الضرورة: ال 

الالزم لتحقيق هدف مشروع، وحيث تكون الوسائل األخرى األقل ضرراً غير فعالة 
أو حيث ال يتوقع لها أن تحقق النتيجة المطلوبة.

في 	  النفس  ضبط  ممارسة  القوانين  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  على  يجب  االحتياط: 
استخدام القوة، وتقليل الضرر واإلصابة، واحترام وصون حياة اإلنسان. ويجب اتخاذ 

احتياطات إضافية قبل استخدام األسلحة النارية )انظر القسم الفرعي 5.1.2.14(.
التناسب: يجب أن يتناسب الضرر المحتمل أن ينجم عن استخدام القوة واألسلحة النارية 	 

ألي شخص أو عين من األعيان مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين 2-5 و11-9[

4.1.2.14 معايير استخدام القوة
ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام القوة إال في حالة الضرورة القصوى 
وفي الحدود الالزمة ألداء واجبهم )الضرورة/ التناسب(. ]مدونة لقواعد سلوك الموظفين 

المكلفين بإنفاذ القوانين، 3[
من 	  مفر  هناك  يكون  عندما ال  إال  للقوة  القوانين  بإنفاذ  المكلفون  الموظفون  يلجأ  ال 

استخدامها )الضرورة(:
ممكن،  حد  أبعد  إلى  يستخدموا،  أن  القوانين  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  على  يجب   -

وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة أو األسلحة النارية؛
النارية  األسلحة  أو  القوة  استخدام  إلى  القوانين  بإنفاذ  المكلفون  الموظفون  يلجأ  - ال 
إال حيث تكون الوسائل األخرى غير فعالة أو حيث ال يتوقع لها أن تحقق النتيجة 

المطلوبة )الضرورة(.
يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة، 	 

والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه )االحتياط/ 
التناسب(.
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يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تقليل الضرر واإلصابة، واحترام وصون 	 
حياة اإلنسان )االحتياط(.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 4 و5[

5.1.2.14 معايير استخدام األسلحة النارية
القانون كتدبير أخير.  لتحقيق هدف مشروع إلنفاذ  النارية  إلى استخدام األسلحة  ينظر 

ونتيجة لذلك، يقيد استخدام األسلحة النارية.
ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام األسلحة النارية ضد األشخاص 	 

إال في الحاالت التالية:
- الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد اآلخرين بالموت أو بإصابة خطيرة؛

- لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير لألرواح؛ أو
- للقبض على شخص يمثل خطراً من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره؛

وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غير كافية لتحقيق هذه األهداف.
ال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر تماماً تجنبها من 	 

أجل حماية األرواح.
اتخاذ 	  القوانين  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  على  يجب  النارية،  األسلحة  استخدام  قبل 

االحتياطات التالية:
- التعريف بصفتهم موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين؛ و

- توجيه تحذير واضح يعلن عزمهم على   استخدام األسلحة النارية، مع إعطاء وقت 
كاٍف لالستجابة للتحذير، ما لم:

- يعرضهم ذلك لخطر ال مبرر له؛
- يعرض أشخاصاً آخرين لخطر الموت أو األذى الجسيم؛ أو

- يتضح عدم مالءمته وجدواه تبعاً لظروف الحادث.

بشأن  األساسية  المبادئ   /3 القوانين،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  سلوك  لقواعد  ]مدونة 
استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 11-9[

6.1.2.14 المساعدة الطبية
إذا كان استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يسبب اإلصابة، يجب 
الشخص  إلى  ممكن  وقت  أقرب  في  الطبية  واإلسعافات  المساعدة  بتقديم  التكفل  عليهم 

المصاب أو المتضرر.

ويجب إشعار األقرباء أو األصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر في أقرب 
وقت ممكن.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 5/ مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 6[
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7.1.2.14 إجراءات اإلبالغ واالستعراض
جميع  عن  لإلبالغ  فعالة  إجراءات  تحدد  أن  المسلحة  والقوات  الحكومات  على  يجب 

الحوادث والستعراضها، حيث:
تحدث الوفاة أو اإلصابة بسبب استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب أفراد القوات 	 

المسلحة المكلفين بمهام إنفاذ القوانين؛ أو
يستخدم أفراد القوات المسلحة األسلحة النارية في أداء واجباتهم.	 

ويجب السماح للسلطات اإلدارية المستقلة أو سلطات النيابة المستقلة بممارسة اختصاصها 
القضائي بشأن هذه الحوادث.

)أو  النارية  األسلحة  أو  القوة  استخدام  من  ضرر  بهم  يلحق  الذين  لألشخاص  ويتاح 
ألقاربهم في حالة وفاة هؤالء األشخاص( الحق في عملية استعراض مستقلة.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 6 و11 و22 و23[

8.1.2.14 إساءة استخدام القوة واألسلحة النارية
على الحكومات أن تكفل المعاقبة على االستخدام التعسفي للقوة أو األسلحة النارية أو 
إساءة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، باعتبار ذلك جريمة جنائية 

بمقتضى قوانينها.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 7[

9.1.2.14 المعدات واألسلحة
اإلمكان  قدر  واسعة  مجموعة  تستحدث  أن  القوانين  إنفاذ  وهيئات  للحكومات  ينبغي 
األسلحة  بأنواع مختلفة من  القوانين  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  تزود  وأن  الوسائل،  من 
الوسائل  إتاحة  وضمان  النارية  واألسلحة  القوة  استخدام  في  بالتدرج  تسمح  والذخائر 

المناسبة لالستخدام في حاالت مختلفة.

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتاح للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التزود بمعدات للدفاع 
عن النفس )مثل الدروع والخوذات والمركبات المجهزة تجهيزاً خاصاً( وذلك للتقليل من 

الحاجة إلى استخدام األسلحة أياً كان نوعها.

وُتعد معظم األسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة )مثل الرشاشات الخفيفة أو الثقيلة، 
والقنابل اليدوية المتشظية، والحراب المثبتة على البنادق، وغيرها( غير مالئمة لعمليات 
إنفاذ القانون، ومن شأنها أن تؤدي إلى استخدام للقوة يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق 

الهدف المشروع المرتبط بعمليات إنفاذ القانون.

المسدسات  )مثل  صغيرة  أسلحة  من  تطلق  التي  الفردية  الطلقات  تكون  عام،  وبشكل 
والبنادق( هي فقط المتوافقة مع متطلبات حقوق اإلنسان، وال يكون ذلك إال عندما تستخدم 

وفقاً لمبادئ استخدام األسلحة النارية )انظر القسم الفرعي 5.1.2.14(.
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وأخيراً، تجدر اإلشارة إلى أن بعض وسائل القوة التي يحظرها قانون النزاعات المسلحة 
في سير العمليات العدائية يمكن أن تتاح في عمليات إنفاذ القانون.

ومن األمثلة البارزة على ذلك:
 الطلقات النارية التي تتمدد أو تتفلطح بسهولة في جسم اإلنسان )مثل الرصاصات 	 

المحززة الغالف عيار 9مم(؛ و
 استخدام وسائل مكافحة الشغب مثل الغاز المسيل للدموع.	 

النزاعات  قانون  بموجب  المحظورة  الخداع  أو  اإلكراه  أساليب  بعض  فإن  وبالمثل، 
المسلحة في سير العمليات العدائية قد يسمح باستخدامها في عمليات إنفاذ القانون. على 
للموظفين  يحق  ثم،  للغدر. ومن  يوجد حظر  القانون، ال  إنفاذ  في مجال  المثال،  سبيل 

المكلفين بإنفاذ القوانين تنفيذ عمليات سرية يتم فيها إخفاء هويتهم.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 2 و3[

10.1.2.14 التدريب
يجب إيالء اهتمام خاص في تدريب أفراد القوات المسلحة الذين يستعان بهم في عمليات 
واألسلحة  القوة  استخدام  ولبدائل  اإلنسان  وحقوق  الشرطة  آداب  لمسائل  القانون  إنفاذ 
النارية )بما في ذلك أساليب التفاوض واإلقناع والوساطة(، والوسائل التقنية بهدف الحد 

من استخدام القوة واألسلحة النارية.

وال يرخص بحمل األسلحة ألفراد القوات المسلحة في عمليات إنفاذ القانون إال بعد تلقيهم 
تدريباً خاصاً على استخدامها.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 19 و20[

2.2.14 السيطرة على الحشود
1.2.2.14 حرية التجمع السلمي

ُيعد الحق في التجمع السلمي، والحق في اعتناق اآلراء دون أي تدخل، والحق في حرية 
تكوين الجمعيات من حقوق اإلنسان األساسية.

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   /20-18 اإلنسان،  لحقوق  العالمي  ]اإلعالن 
والسياسية، 19 و21 و22/ المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من 

جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 12[

2.2.2.14 القيود على الحق في التجمع السلمي
يمكن فرض قيود على الحق في التجمع السلمي متى كانت تلك القيود:

تفرض طبقاً للقانون )أي القانون الوطني(؛	 
تشكل تدابير ضرورية من أجل:	 

- صيانة األمن القومي؛
- صيانة السالمة العامة؛

- صيانة النظام العام؛
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- حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة؛ أو
- حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم؛ و

مناسبة للمصلحة التي يجب حمايتها.	 

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 21/ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، 
]CCPR/C/21/REV.1/Add.9 التعليق العام رقم 27، وثيقة األمم المتحدة

3.2.2.14 المعدات والتدريب وممارسة القيادة للسيطرة على الحشود
تتطلب السيطرة الفعالة على الحشود المعرفة والمهارة واإلعداد الدقيق، باإلضافة إلى 

آليات واضحة للقيادة والسيطرة.

وعلى غرار عمليات إنفاذ القانون األخرى، ال تسند عمليات السيطرة على الحشود إال للموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين الذين تلقوا التدريب المطلوب ولديهم المعدات واألوامر المالئمة.

وينبغي أن يكون الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين المشاركون في السيطرة على الحشود:
مجهزين بمعدات حماية كافية )مثل تجهيزات الحماية الشخصية، والمركبات المحمية(، 	 

ووسائل غير قاتلة )مثل الهراوات، وخراطيم المياه، والرصاص المطاطي، والغاز 
المسيل للدموع( ومعدات االتصاالت؛

مدربين على تكتيكات السيطرة على الحشود واستخدام معدات الحماية والوسائل غير 	 
القاتلة؛ و

منتشرين بأعداد كافية بالنسبة إلى الحشود المتجمعة.	 

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 2 و19 و20[

4.2.2.14 إجراءات التشغيل القياسية
المعايير  الحشود متوافقة مع  للسيطرة على  القياسية  التشغيل  أن تكون إجراءات  يجب 
الدولية، وينبغي إدماجها في كتيبات التدريب بلغة واضحة يسهل فهمها، وتحويلها إلى 

قواعد لالشتباك.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 1[

5.2.2.14 الوسائل غير العنيفة
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المشاركين في عمليات السيطرة على الحشود أن 

يستخدموا، إلى أبعد حد ممكن، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 4 و12[

6.2.2.14 استخدام القوة: التجمعات غير العنيفة
إنما  المشروعة،  غير  التجمعات  تفريق  عند  القوانين،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  على 
إذا كان ذلك غير ممكن عملياً، أن  أو،  القوة،  يتجنبوا استخدام  أن  العنف،  الخالية من 

يقصروه على الحد األدنى الضروري.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 4 و13[
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7.2.2.14 استخدام القوة: التجمعات التي تتسم بالعنف
القوانين  بإنفاذ  المكلفين  للموظفين  يجوز  ال  بالعنف،  تتسم  التي  التجمعات  تفريق  عند 
المشاركين في السيطرة على الحشود أن يستخدموا األسلحة النارية إال في الحاالت التالية:

المسيل 	  والغاز  المياه،  خراطيم  )مثل  خطراً  أقل  وسائل  استخدام  عليهم  تعذر  إذا 
للدموع(، أو كان ذلك غير ممكن عملياً؛

أن يقصروا استخدامها على الحد األدنى الضروري؛ و	 
أن يتم استخدامها حسب الشروط العامة المتعلقة باستخدام األسلحة النارية )انظر القسم 	 

الفرعي 5.1.2.14(.

وإذا تم استخدام األسلحة النارية، يجب أن تطبق قواعد اإلبالغ واالستعراض الخاصة 
باستخدام األسلحة النارية )انظر القسم الفرعي 7.1.2.14(.

ويجب التأكيد على أن إطالق النار العشوائي على حشد يتسم بالعنف ليس تكتيكاً مقبوالً 
على اإلطالق لتفريق ذلك الحشد. وفي الحاالت التي ال مناص فيها من استخدام األسلحة 
النارية للسيطرة على حشد يتسم بالعنف )انظر القسم الفرعي 5.1.2.14(، ينبغي أن 

تستخدم بطريقة من شأنها تقليل الضرر واحترام وصون حياة اإلنسان.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 4-6 و9 و14[

8.2.2.14 القبض واالحتجاز
أي شخص يلقى القبض عليه أو يحتجز أثناء عملية السيطرة على الحشود يجب أن يعامل 

معاملة إنسانية ويحق له الحماية المنصوص عليها على النحو التالي.

9.2.2.14 الرعاية الطبية
يجب اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتوفير العالج الطبي ألي شخص يتعرض لإلصابة أثناء 
عملية السيطرة على الحشود، وتحديد هوية أي قتلى، وضمان أن يتم التعامل معهم باحترام.

النارية من جانب الموظفين المكلفين  ]المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
بإنفاذ القوانين، 5/ مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 6[

3.2.14 التوقيف
يناقش هذا القسم الفرعي عمليات التوقيف التي ينفذها أفراد القوات المسلحة أثناء عمليات 
تلقي  الذين  تسليم األشخاص  المسلحة  القوات  القانون. وكسياسة عامة، يجب على  إنفاذ 
القبض عليهم إلى السلطات المدنية في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، يجب على هذه القوات، 
طوال الوقت الذي يكون هؤالء األشخاص تحت سيطرتها، االلتزام بالقواعد الواردة في 

هذا الفصل.

وفي حاالت االعتقال واالحتجاز أثناء النزاعات المسلحة، يجوز تطبيق أحكام معينة من 
قانون النزاعات المسلحة. على سبيل المثال، في حالة نشوب نزاع مسلح دولي، تحكم 
وإمكانية  المعادي  الطرف  المدنيين من رعايا  المواطنين  معاملة  الرابعة  اتفاقية جنيف 

احتجازهم. في مثل هذه الحاالت، يمكن الرجوع إلى الفصل السابع.
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1.3.2.14 التوقيف: التعريف
يعني »التوقيف« اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، المصطلحات[

2.3.2.14 حق الفرد في الحرية واألمان على شخصه
لكل فرد حق في الحرية وفي األمان على شخصه.

على الرغم من أنه قد يكون من الضروري توقيف شخص ما أو احتجازه كجزء من 
عملية إنفاذ القانون، فإن سلطة التوقيف واالحتجاز ليست غير محدودة.

على وجه الخصوص، ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفاً.

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  و9/   3 اإلنسان،  لحقوق  العالمي  ]اإلعالن 
جميع  بحماية  المتعلقة  المبادئ  مجموعة   /37 الطفل،  حقوق  اتفاقية   /9 والسياسية، 

األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 2[

3.3.2.14 أسباب إلقاء القبض وظروفه
يجب أن يكون إلقاء القبض قانونياً. ويعني هذا أنه يجب أن يكون هناك أساس قانوني 
في القانون الوطني للتوقيف، وأن يقوم به الموظفون المسموح لهم بهذا وبالطريقة التي 

يحددها القانون.

وفيما يلي أمثلة على أسباب القبض/ االحتجاز التي يجيزها القانون الوطني بشكل عام:
بناًء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة؛	 
مخالفة أمر صادر من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون؛	 
أمر قضائي بتوقيف شخص بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناًء على 	 

اشتباه معقول في ارتكابه جريمة؛
لمنع شخص من ارتكاب جريمة؛	 
لمنع دخول شخص بشكل غير مشروع إلى أرض الدولة، أو بغرض إبعاده أو تسليمه؛	 
لمنع انتشار مرٍض معٍد؛ و	 
االعتقال ألسباب أمنية، وذلك بصفة استثنائية. وأثناء النزاع المسلح، قد يخضع هذا 	 

االعتقال لقانون النزاعات المسلحة. انظر الفصل السابع لمزيد من التفاصيل.

]اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 9/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
9/ اتفاقية حقوق الطفل، 37/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 1 و2/ االتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان، 5[

4.3.2.14 المعاملة اإلنسانية
يعامل جميع المحرومين من حريتهم ألي سبب معاملة إنسانية تحترم الكرامة األصيلة 

في الشخص اإلنساني.
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وال يجوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز للتعذيب أو غيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

]اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 5/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 7 
و10/ اتفاقية مناهضة التعذيب، 2/ اتفاقية حقوق الطفل، 37/ مجموعة المبادئ المتعلقة 
بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 1 و6[

5.3.2.14 الرعاية الطبية
يجب توفير الرعاية الطبية، في أقرب وقت ممكن، ألي شخص يتعرض لإلصابة أثناء 

توقيفه.

]مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 6/ مجموعة المبادئ المتعلقة 
بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 24/ 
المكلفين  الموظفين  جانب  من  النارية  واألسلحة  القوة  استخدام  بشأن  األساسية  المبادئ 

بإنفاذ القوانين، 5[

6.3.2.14 المعلومات: عن الشخص المقبوض عليه
يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت التوقيف، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية 

تهم تكون موجهة إليه.

ويجب إبالغ أي شخص يقبض عليه بمعلومات عن حقوقه وكيفية استعمالها.

وتبلغ هذه المعلومات بلغة يفهمها ويحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم 
شفوي فيما يتصل باإلجراءات القانونية التي تلي القبض عليه.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9/ اتفاقية حقوق الطفل، 40/ مجموعة 
المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 

أو السجن، 10 و13 و14[

7.3.2.14 الحق في االستعانة بمحاٍم
يحق للشخص المحتجز أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه.

وال يجوز تقييد هذا الحق »إال في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، 
عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمراً ال مفر منه للمحافظة على األمن 
وحسن النظام«. وال يجوز وقف االتصال بالمحامي، في أي ظرف من الظروف، ألكثر 

من بضعة أيام.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 15 و17 و18[

8.3.2.14 المعلومات: لطرف ثالث )ألطراف ثالثة(
يكون للشخص المحتجز الحق في أن يخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصاً مناسبين آخرين 

يختارهم، بالقبض عليه.

ويجب أن يتم هذا اإلخطار أو السماح به دون تأخير، على الرغم من أنه يجوز، على 
سبيل االستثناء، السماح بتأخير معقول إذا اقتضت ذلك االحتياجات االستثنائية للتحقيق. 

ويجب أال يستمر مثل هذا التأخير ألكثر من بضعة أيام.
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ويكون للشخص المحتجز بعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز إلى آخر، الحق في أن 
يخطر أو يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصاً مناسبين 

آخرين يختارهم، بنقله وبالمكان الجديد الذي هو محتجز فيه.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 15 و16/ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج 

نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، 6[

9.3.2.14 مكان االحتجاز والسجالت
من المهم لحماية حقوق األشخاص الذين يلقى القبض عليهم أن تكون أماكن وجودهم معروفة.

ومن ثم، ال يوضع الشخص الذي يلقى القبض عليه إال في أماكن لالحتجاز معترف بها 
رسمياً.

]مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 
واإلعدام دون محاكمة، 6/ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 20، وثيقة 

]HRI/GEN/1/Rev.7 األمم المتحدة

10.3.2.14 السجالت
في وقت التوقيف، يجب إعداد سجل يتضمن ما يلي:

أسباب التوقيف؛	 
الحجز وكذلك وقت 	  إلى مكان  المقبوض عليه  الشخص  اقتياد  التوقيف ووقت  وقت 

مثوله ألول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛
هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين؛ و	 
المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.	 

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 12/ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق 

القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، 6[

11.3.2.14 الحق في المثول أمام القضاء )بتهمة جزائية(
الموظفين  أحد  أو  القضاة  أحد  إلى  سريعاً،  جزائية،  بتهمة  المعتقل  أو  الموقوف  يقدم 
المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. ويجب أن يتمتع القاضي أو الموظف المعني 

بصالحيات أن يفرج عنه.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9[

12.3.2.14 المراجعة القضائية لقانونية االحتجاز )جميع األشخاص المحتجزين(
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االحتجاز حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل 
هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غير 
.)Habeas Corpus قانوني )الحق في المثول أمام القضاء لمعرفة قانونية االحتجاز

 /40 الطفل،  حقوق  اتفاقية   /9 والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  ]العهد 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

االحتجاز أو السجن، 32[
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13.3.2.14 التعويض عن القبض أو االحتجاز غير القانوني
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9[

14.3.2.14 افتراض البراءة 
ينطبق افتراض البراءة على جميع األشخاص الذين يلقى القبض عليهم بتهمة جزائية، 

ويجب أن ينعكس هذا األمر على طريقة معاملتهم.

]اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 11/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
14/ اتفاقية حقوق الطفل، 40/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 

يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 36[

15.3.2.14 النساء
للنساء الالتي يتم توقيفهن الحقوق نفسها التي للرجال الذين يتم توقيفهم، وأيضاً تحق لهن 

الحماية نفسها.

تناسب  التي  المحددة  الحماية  أشكال  من  بمجموعة  النساء  تنتفع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
جنسهن، وتتضمن ما يلي:

أن تتولى موظفات جميع عمليات التفتيش الذاتي أو تفتيش مالبسهن؛	 
أقسام 	  عن  منفصلة  أقسام  في  احتجازهن  أو  توقيفهن  يتم  الالتي  النساء  توضع  أن 

الرجال؛ و
يوكل 	  وأن  موظفات  من  العناية  احتجازهن  أو  توقيفهن  يتم  الالتي  النساء  تتلقى  أن 

اإلشراف عليهن لموظفات.

لمعاملة  بانكوك  قواعد  في  المحتجزات  النساء  معاملة  عن  تفصيلية  تعليمات  وترد 
السجينات.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2 و26/ مجموعة المبادئ المتعلقة 
بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 5/ 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 8 و53/ قواعد بانكوك لمعاملة السجينات[

أثناء النزاعات المسلحة، تكمل أحكام محددة في قانون النزاعات المسلحة القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان الموضح سابقاً. ولمزيد من التوجيه بشأن معاملة النساء أثناء االحتجاز، 

انظر الفصل السابع.

]اتفاقيتا جنيف األولى والثانية، 12/ اتفاقية جنيف الثالثة، 14 و25 و29 و97 و108/ 
اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و16 و17 و21-23 و27 و38 و50 و76 و85 و89 
و76/   75 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و132/  و127  و124  و119  و97  و91 
البروتوكول اإلضافي الثاني، 4-6/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 

األول، 93 و134[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

16.3.2.14 األطفال
تعرف اتفاقية حقوق الطفل األطفال بأنهم كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ 

سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الوطني المنطبق عليه.
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ولألطفال الذين يتم توقيفهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها البالغون، مع ما يحق لهم من 
أشكال إضافية من الحماية على النحو التالي:

ال يتم توقيف أي طفل إال كملجأ أخير؛	 
يجب فصل األطفال عن البالغين، ما لم يعتبر عدم الفصل في مصلحة األطفال الفضلى؛	 
أن يمثل الطفل أمام قاٍض في أسرع وقت ممكن؛	 
أن يسمح للطفل بالبقاء على اتصال مع أسرته ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك؛	 
على السلطات المختصة إبالغ والدي الطفل أو األوصياء عليه على الفور بتوقيفه، 	 

وبالمكان الذي يحتجز فيه. عالوة على ذلك، يجب على السلطات أيضاً إبالغهم بأي 
نقل للطفل لمكان آخر لالحتجاز؛

اإلجراءات 	  لهم بحضور  والسماح  للطفل  الموجهة  بالتهم  األوصياء  أو  اآلباء  إبالغ 
القضائية، ما لم يكن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى.

ويحب، إلى أكبر قدر ممكن، أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، الذين يتعاملون 
مع األطفال، توجيهاً وتدريباً خاصاً بهذا الشأن.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 10/ اتفاقية حقوق الطفل، 37 و40/ 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

االحتجاز أو السجن، 16/ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 8 و47[

أثناء النزاعات المسلحة، تكمل أحكام محددة في قانون النزاعات المسلحة القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان الموضح سابقاً. ولمزيد من التفاصيل، انظر الفصل السابع.

البروتوكول  14 و17 و23 و38 و50 و82 و94 و132/  الرابعة،  ]اتفاقية جنيف 
اإلضافي األول، 70 و77 و78/ البروتوكول اإلضافي الثاني ، 4 و6/ دراسة حول 
الدولية/  المسلحة  ]النزاعات   ]135 األول،  المجلد  العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون 

النزاعات المسلحة غير الدولية[

17.3.2.14 األجانب والالجئون
بأحد  يتصل  أن  في  بحقه  تعريفه  يتم  أجنبيـاً،  المسجون  أو  المحتجز  الشخص  كان  إذا 

المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها.

ويجب تعريف الالجئين بحقهم في االتصال بممثل المنظمة الدولية المختصة إذا كانوا 
مشمولين بحماية تلك المنظمة.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 16/ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 38[

وفي حاالت النزاعات المسلحة الدولية، يكون الرعايا المدنيون في قبضة القوات المسلحة 
للعدو أيضاً مشمولين بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وأثناء النزاعات المسلحة 
غير الدولية، ينتفع المدنيون بالحماية الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 
األربع، والبروتوكول اإلضافي الثاني )عند االقتضاء( والقانون الدولي العرفي. للمزيد من 

التفاصيل، انظر الفصل السابع.

]اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 3/ اتفاقية جنيف الرابعة، 3 و4/ البروتوكول اإلضافي 
الثاني ، الباب الثاني/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 87-

105 و118-128[ ]النزاعات المسلحة الدولية[
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18.3.2.14 قائمة مرجعية بااللتزامات المرتبطة بالتوقيف
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين ينفذون أمر القبض االلتزامات التالية:

توضيح أسباب القبض في وقت القبض.  

إبالغ الشخص المقبوض عليه فوراً بما يلي:  
أية تهمة ضده؛ و	 
حقوقه وكيفية االستفادة من تلك الحقوق.	 

تسجيل البيانات التالية عن كل شخص يقبض عليه:  
هوية ذلك الشخص؛	 
سبب توقيفه؛	 
وقت توقيفه؛	 
وقت نقله إلى مكان الحجز؛	 
معلومات دقيقة عن مكان االحتجاز؛	 
وقت مثوله ألول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛ و	 
هوية أفراد القوات المسلحة المعنيين.	 

إبالغ بيانات هذه السجالت إلى الشخص المقبوض عليه أو محاميه بالشكل الذي   
يحدده القانون.

جعل الشخص المقبوض عليه يمثل أمام محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية   
استمرار احتجازه، وأن تأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غير قانوني.

إبالغ الشخص المقبوض عليه على الفور بحقه في االستعانة بمحاٍم، وإتاحة فرصة   
كافية، في أقرب وقت ممكن، لالتصال الفعلي بينهما.

االمتناع عن أي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية   
أو المهينة أثناء االحتجاز وبعده.

ضمان أن الشخص المقبوض عليه يمنح أيضاً الحقوق المكفولة له باعتباره شخصاً   
محتجزاً )انظر ما يلي(.

المراعاة التامة لقواعد حماية النساء واألطفال.  

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  5 و9 و10 و11/  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  ]اإلعالن 
المبادئ  مجموعة  و40/   37 الطفل،  حقوق  اتفاقية  و10/  و9   7 والسياسية،  المدنية 
أو  االحتجاز  أشكال  من  يتعرضون ألي شكل  الذين  األشخاص  بحماية جميع  المتعلقة 
اإلعدام  لعمليات  الفعالين  والتقصي  المنع  مبادئ  2 و4 و6 و10-18 و32/  السجن، 
النموذجية  القواعد   /6 التعسفي واإلعدام دون محاكمة،  القانون واإلعدام  نطاق  خارج 

الدنيا لمعاملة السجناء، 8 و53[
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4.2.14 االحتجاز
يناقش هذا القسم الفرعي المعايير التي تنطبق على االحتجاز في عمليات إنفاذ القانون 

التي ال تتعلق بأي نزاع مسلح.

للتعرف على حاالت إنفاذ القانون حيث يتم احتجاز األشخاص فيما له صلة بأحد النزاعات 
المسلحة الجارية، انظر الفصل السابع.

1.4.2.14 عدم جواز االحتجاز التعسفي
ال يجوز احتجاز أي إنسان تعسفاً.

ويعني هذا أنه يجب أن يكون هناك أساس قانوني لالحتجاز منصوص عليه في القانون 
الوطني، ويجب تنفيذ االحتجاز وفقاً لإلجراءات الواردة في ذلك القانون.

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  و9/   3 اإلنسان،  لحقوق  العالمي  ]اإلعالن 
جميع  بحماية  المتعلقة  المبادئ  مجموعة   /37 الطفل،  حقوق  اتفاقية   /9 والسياسية، 

األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 2[

2.4.2.14 المعاملة اإلنسانية
يعامل جميع المحرومين من حريتهم، ألي سبب، معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة 

في الشخص اإلنساني.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 10/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 1[

وال يسمح إال بفرض التدابير التي »تقتضيها أغراض االحتجاز أو دواعي منع عرقلة 
عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ األمن وحسن النظام في مكان االحتجاز«.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 36[

ويجب على وجه الخصوص أن يتوافر لألشخاص المحتجزين:
المرافق الصحية ومرافق النظافة الكافية؛	 
الضوء والتدفئة والتهوية والمساحة الكافية؛	 
مالبس نظيفة والئقة ومناسبة للمناخ؛	 
الرعاية الطبية؛	 
ممارسة الرياضة يومياً في الهواء الطلق؛	 
الطعام ومياه الشرب بنوعية وكمية كافية؛ و	 
أماكن إقامة، وال سيما أماكن للنوم، مناسبة لكرامة اإلنسان.	 

 /37 الطفل،  حقوق  اتفاقية   /10 والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  ]العهد 
بحماية  المتعلقة  المبادئ  مجموعة   /26-9 السجناء،  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد 

جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 24[

3.4.2.14 حظر التعذيب
ال يجوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز للتعذيب أو غيره 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
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وال يجوز االحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

]اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 5/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
7/ اتفاقية مناهضة التعذيب، 2/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 6/ مدونة لقواعد سلوك الموظفين 

المكلفين بإنفاذ القوانين، 5[

4.4.2.14 استخدام القوة ضد األشخاص المحتجزين
األشخاص  مع  تعاملهم  في  القوة  يستخدموا  أال  القوانين  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  على 
المحتجزين إال عندما يتحتم عليهم ذلك لحفظ األمن والنظام داخل المؤسسة، أو عندما 

تتعرض سالمتهم الشخصية للخطر.

وال يجوز استخدام القوة إال عندما تكون الوسائل األخرى األقل تطرفاً غير كافية لتحقيق 
الهدف المشروع.

ويجب أن يقتصر استخدام القوة على القدر الالزم لتحقيق الهدف.

القوانين إلى جرح أو  بإنفاذ  القوة من جانب الموظفين المكلفين  وحيثما يؤدي استخدام 
وفاة، يتعين عليهم إبالغ رؤسائهم بذلك فوراً.

بشأن  األساسية  المبادئ   /3 القوانين،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  سلوك  لقواعد  ]مدونة 
استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 4-6 و15-

17 و22/ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 54[

5.4.2.14 استخدام األسلحة النارية
ال يجوز استخدام األسلحة النارية ضد األشخاص المحتجزين إال:

في حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد اآلخرين بالموت أو بإصابة 	 
خطيرة؛ أو

في حالة الضرورة القصوى لمنع فرار شخص يمثل خطراً بارتكاب جريمة تنطوي 	 
على تهديد خطير للحياة.

بشأن  األساسية  المبادئ   /3 القوانين،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  سلوك  لقواعد  ]مدونة 
استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 4-6 و15-

17 و22/ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 54[

6.4.2.14 افتراض البراءة، واالستجواب أثناء االحتجاز
يعتبر الشخص المحتجز بتهمة جنائية بريئاً حتى يثبت خالف ذلك في محكمة قانونية.

وله الحق في أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب.

أو  التهديدات،  أو  للعنف،  االستجواب  قيد  المحتجزين  األشخاص  إخضاع  يجوز  وال 
أساليب استجواب تنال من قدرتهم على اتخاذ القرار أو على أحكامهم.

]اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 11/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
14/ اتفاقية حقوق الطفل، 40/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 

يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 21 و36[
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7.4.2.14 معلومات عن االستجوابات
يجب تسجيل المعلومات التالية عن االستجوابات وجعلها متاحة للشخص المحتجز )أو 

لمحاميه إذا نص القانون على ذلك(:
مدة أي استجواب؛	 
الفترات الفاصلة بين االستجوابات؛ و	 
هوية الموظفين الذين يجرون االستجوابات.	 

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 23[

8.4.2.14 الرعاية الطبية
توفر لكل شخص محتجز الرعاية الطبية والعالج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية 

وهذا العالج بالمجان.

وتتاح لكل شخص محتجز فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب 
إدخاله مكان االحتجاز.

 
وتسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز، واسم الطبيب 

ونتائج هذا الفحص.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 24 و26/ مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 6[

9.4.2.14 الحق في االستعانة بمحاٍم
يحق للشخص المحتجز أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه.

وال يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز في أن يستشير محاميه ويتصل به، إال 
في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو 
سلطة أخرى ذلك أمراً ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام. وال يجوز وقف 

االتصال بالمحامي، في أي ظرف من الظروف، ألكثر من بضعة أيام.

األشخاص  وجميع  جنائية  جريمة  على  للمحاكمة  يمثلون  الذين  لألشخاص  ويحق 
المحتجزين االستعانة بمحاٍم.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 14/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 15 و17 و18[

10.4.2.14 االتصال بالعالم الخارجي
أو  يختارهم  الذين  األشخاص  أو  بأسرته  االتصال  في  الحق  المحتجز  للشخص  يكون 
كليهما. ويجوز أن يكون ذلك رهناً بمراعاة القيود المعقولة التي يحددها القانون، ولكن ال 

يجوز تقييده إال بالقدر الالزم المعقول.

]القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 37/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 19/ اتفاقية حقوق 

الطفل، 37[
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11.4.2.14 زيارات المراقبين المستقلين
يقوم بتفقد أماكن االحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم 

سلطة مختصة مستقلة تماماً عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان االحتجاز.

يتفقدون  الذين  باألشخاص  تامة  سرية  وفي  بحرية  االتصال  المحتجز  للشخص  ويحق 
أماكن االحتجاز.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 29/ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق 

القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، 7[

12.4.2.14 حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في المبادرة
للصليب  الدولية  للجنة  يكون  المسلحة،  النزاعات  بخالف  األخرى  العنف  حاالت  في 

األحمر حق معترف به دولياً في المبادرة.

وال يمكن أن ُيعد عرض اللجنة الدولية للصليب األحمر خدماتها في مثل هذه الحاالت 
تدخالً في الشؤون الداخلية للدولة المعنية.

األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  األساسي  النظام  في  المبادرة  في  الحق  هذا  ورد  وقد 
والهالل األحمر.

]النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 5[
 

13.4.2.14 المراجعة القضائية لقانونية االحتجاز )جميع األشخاص المحتجزين(
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االحتجاز حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل 
هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غير 

قانوني )الحق في المثول أمام القضاء لمعرفة قانونية االحتجاز(.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 32/ اتفاقية 

حقوق الطفل، 37[

14.4.2.14 شرط المثول أمام قاٍض )اتهامات جنائية(
الموظفين  أحد  أو  القضاة  أحد  إلى  سريعاً،  جزائية،  بتهمة  المعتقل  أو  الموقوف  يقدم 

المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9[

15.2.4.14 الحق في المحاكمة في غضون مدة زمنية معقولة
يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خالل مدة معقولة أو أن يفرج 

عنه رهن محاكمته.
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والقاعدة العامة هي أنه يطلق سراح األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ما لم توضح 
الدولة سبباً يوجب تجديد حبسهم على ذمة التحقيق.

ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة أو أي 
مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 38 و39[

16.4.2.14 الفصل بين المتهمين والمدانين
يفصل األشخاص المتهمون )الذين ينتظرون المحاكمة( عن األشخاص المدانين، إال في 
ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصاً غير مدانين.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 10/ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 8/ القواعد 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 8 و84[

17.4.2.14 التعويض عن االعتقال غير القانوني
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. 

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9[

18.4.2.14 النساء
للنساء المحتجزات الحقوق نفسها التي للرجال المحتجزين، وأيضاً تحق لهن الحماية نفسها.

تناسب  التي  المحددة  الحماية  أشكال  من  بمجموعة  النساء  تنتفع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
جنسهن، وتتضمن ما يلي:

أن تتولى موظفات جميع عمليات التفتيش الذاتي أو تفتيش مالبسهن؛	 
أقسام 	  عن  منفصلة  أقسام  في  احتجازهن  أو  توقيفهن  يتم  الالتي  النساء  توضع  أن 

الرجال؛ و
يوكل 	  وأن  موظفات  من  العناية  احتجازهن  أو  توقيفهن  يتم  الالتي  النساء  تتلقى  أن 

اإلشراف عليهن لموظفات.

وترد تعليمات تفصيلية عن معاملة النساء المحتجزات في قواعد بانكوك لمعاملة السجينات.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2 و26/ مجموعة المبادئ المتعلقة 
بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 5/ 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 8 و53/ قواعد بانكوك لمعاملة السجينات[

أثناء النزاعات المسلحة، تكمل أحكام محددة في قانون النزاعات المسلحة القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان الموضح سابقاً. ولمزيد من التوجيه بشأن معاملة النساء أثناء االحتجاز، 

انظر الفصل السابع. 

]اتفاقيتا جنيف األولى والثانية، 12/ اتفاقية جنيف الثالثة، 14 و25 و29 و97 و108/ 
اتفاقية جنيف الرابعة، 14 و16 و17 و21-23 و27 و38 و50 و76 و85 و89 
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و76/   75 األول،  اإلضافي  البروتوكول  و132/  و127  و124  و119  و97  و91 
العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  دراسة   /6-4  ، الثاني  اإلضافي  البروتوكول 
المجلد األول، 93 و134[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

19.4.2.14 األطفال
ينبغي تجنب احتجاز األطفال السابق على المحاكمة.

ومتى كان ال بد من االحتجاز، يجب أن تبقى مدة االحتجاز في حدها األدنى، ويجب أن 
تمنح األولوية القصوى للتعامل مع مثل هذه الحاالت على وجه السرعة.

ويتم احتجاز األطفال بشكل منفصل عن البالغين.

ويجب احتجازهم بطريقة تأخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة لألشخاص في عمرهم.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 10/ اتفاقية حقوق الطفل، 37 و40/ 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 8[

20.4.2.14 التدريب والتعليم 
من أجل ضمان االمتثال لاللتزامات القانونية الواجبة التطبيق في حاالت االحتجاز، يجب 
أن يتلقى موظفو الدولة المسؤولون عن األشخاص المحتجزين تعليماً وتدريباً خاصاً على 

أداء واجباتهم بشكل صحيح.

]القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 47/ المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة 
واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 20-18[

21.4.2.14 التحقيق في حاالت الوفاة واالنتهاكات المحتملة
سلطة  تقوم  سجنه،  أو  احتجازه  أثناء  اختفى  أو  مسجون  أو  محتجز  توفى شخص  إذا 

قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو االختفاء.

]مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، 34/ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق 

القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، 17-9[

3.14 حاالت الطوارئ
يناقش هذا القسم حاالت عدم التقيد بحقوق اإلنسان والقيود التي تفرض عليها أثناء حاالت 

الطوارئ.

1.0.3.14 حالة الطوارئ: التعريف
قد تتصاعد االضطرابات والتوترات الداخلية إلى درجة تصبح فيها الحكومة غير قادرة 
على السيطرة على الوضع بما يتوافر لها من تدابير معتادة. وال تقتصر حاالت الطوارئ 
بالضرورة على الحاالت بخالف النزاعات المسلحة، بل يمكن أيضاً إعالنها في حاالت 

النزاع المسلح، أو نتيجة لها.
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وفي مثل هذه الحاالت، يجوز للحكومة إعالن حالة الطوارئ بموجب األحكام الواردة 
عدم  في  حقها  تمارس  أن  الظروف  بعض  في  أيضاً  لها  ويجوز  الوطني،  قانونها  في 
التقيد ببعض التزامات حقوق اإلنسان. وفي حاالت النزاعات المسلحة، قد ينص قانون 
النزاعات المسلحة على المزيد من حاالت جواز عدم التقيد بالتزامات حقوق اإلنسان. 
بأي من حقوق  التقيد  األحوال، عدم  أي حال من  في  ذلك، ال يجوز،  الرغم من  على 

اإلنسان »األساسية« )انظر القسم الفرعي 3.0.3.14(.

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 4[

2.0.3.14 حاالت عدم التقيد: التعريف والشروط
يعني عدم التقيد اإلعفاء من قاعدة أو قانون ما أو التخفيف في تطبيقه.

وتسمح بعض معاهدات حقوق اإلنسان للدول بأال تتقيد بأحكام المعاهدة عند اتخاذ تدابير 
في حاالت الطوارئ.

ومن أجل عدم التقيد بحق من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه يجب تحقق الشروط التالية:

أن يكون هناك حالة طوارئ عامة تتهدد حياة األمة؛	 
باإلجراءات 	  باالستعانة  هناك حالة طوارئ عامة، وذلك  أن  الدولة رسمياً  تعلن  أن 

الواردة في قانونها أو دستورها الوطني إلعالن حالة الطوارئ؛
أن يقتصر عدم التقيد على الحد المطلوب بدقة الذي تتطلبه مقتضيات الحالة )الضرورة 	 

القصوى/ التناسب(؛
أال يتنافى عدم التقيد مع االلتزامات األخرى للدولة بموجب القانون الدولي )بما في 	 

ذلك قانون النزاعات المسلحة(؛
أال ينطوي عدم التقيد على تمييز )على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 	 

الدين أو األصل االجتماعي(؛ و
أخيراً، يأتي اإلعالم الدولي: يجب على الدولة أن تعلم الدول األطراف األخرى فوراً، 	 

التي  وباألسباب  بها  تتقيد  لم  التي  باألحكام  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  عن طريق 
دفعتها إلى ذلك.

المعنية بحقوق اإلنسان،  اللجنة  المدنية والسياسية، 4/  بالحقوق  الدولي الخاص  ]العهد 
]CCPR/C/21/REV.1/Add.11/ التعليق العام رقم 29، وثيقة األمم المتحدة

3.0.3.14 الحقوق التي ال يجوز عدم التقيد بها
هناك حقوق معينة ال يجوز بأي حال من األحوال عدم التقيد بها، حتى في حالة الطوارئ 

أو أثناء النزاعات المسلحة.

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صراحة على أنه ال يجوز عدم 
التقيد بالحقوق التالية:

الحق في الحياة؛	 
أو 	  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  وال  للتعذيب  التعرض  عدم  في  الحق 

الحاطة بالكرامة؛
عدم االسترقاق، وحظر الرق واالتجار بالرقيق؛	 
حظر االحتجاز بسبب الديون؛	 
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حظر األثر الرجعي في القانون الجنائي؛	 
الحق في حرية الفكر والرأي والدين؛ و	 
الحق في االعتراف بالشخص أمام القانون.	 

باإلضافة إلى ذلك، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة تعليقاً 
عاماً تنص فيه على وجهة نظرها أن الحقوق األخرى هي أيضاً حقوق ال يجوز عدم 
التقيد بها. وأكدت بصفة خاصة على أن الحق في محاكمة عادلة، والحق في مراجعة 
من  هما  االحتجاز(  قانونية  لمعرفة  القضاء  أمام  المثول  في  )الحق  االحتجاز  قانونية 

الحقوق التي ال يجوز عدم التقيد بها.

المعنية بحقوق اإلنسان،  اللجنة  المدنية والسياسية، 4/  بالحقوق  الدولي الخاص  ]العهد 
]CCPR/C/21/REV.1/Add.11/ التعليق العام رقم 29، وثيقة األمم المتحدة

4.0.3.14 التقييد والقيود المفروضة على حقوق اإلنسان
تحتوي بعض أحكام معاهدات حقوق اإلنسان على بند مقيِّد يتيح فرض قيود على حقوق 

بعينها ألسباب ترد في الحكم نفسه.

على سبيل المثال، قد يسمح البند المقيِّد بتقييد حق من الحقوق في حالة الضرورة ألسباب 
تتعلق باألمن القومي أو الصحة العامة أو النظام العام.

لألسباب  الضرورة  عند  إال  الحقوق  من  حق  تقيد  أن  للدولة  يجوز  ال  عام،  وبوجه 
واألغراض المنصوص عليها في البند المقيد. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التقييد 

متناسباً مع المصلحة الواجب حمايتها. 

أنه  المتحدة عن وجهة نظرها  التابعة لألمم  المعنية بحقوق اإلنسان  اللجنة  وقد عبرت 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  أحكام  من  بحكم  التقيد  تبرير عدم  الصعب  من  سيكون 
المدنية والسياسية الذي يتضمن بنداً مقيِّداً، مثل الحق في حرية التجمع. ومن ثم، يجب 

على الدول أوالً محاولة إعمال البنود المقيِّدة المتضمنة في مثل هذه األحكام.

 CCPR/ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 27، وثيقة األمم المتحدة[
 CCPR/C/ المتحدة  األمم  وثيقة   ،29 رقم  العام  التعليق   /C/21/REV.1/Add.9
 CCPR/C/ 21/ 21/ التعليق العام رقم 31، وثيقة األمم المتحدة/REV.1/Add.11

]REV.1/Add.13

5.0.3.14 استمرار تطبيق التزامات أخرى لحقوق اإلنسان
قانونية  التقيد ببعض حقوق اإلنسان أو فرضت قيوداً  حتى وإن لجأت الدولة إلى عدم 
اإلنسان  بحقوق  الدولة  بالتزامات  الوفاء  المسلحة  قواتها  على  يجب  يزال  ال  عليها، 
األخرى. وعلى وجه الخصوص، يستمر تطبيق قواعد القانون الوطني للدولة والقواعد 

الدولية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية )انظر القسم الفرعي 1.2.14(.

6.0.3.14 التصعيد إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي
قد تتصاعد حدة االضطرابات والتوترات الداخلية، في حاالت معينة، إلى مستوى النزاع 
المسلح غير الدولي. انظر القسم الفرعي 3.3.2 لمزيد من التفاصيل حول الحد األدنى 

المطلوب لتطبيق قانون النزاعات المسلحة غير الدولية.
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15 عمليات دعم السالم
يتناول هذا الفصل القوانين والقواعد الواجبة التطبيق على عمليات دعم السالم.

السالم  دعم  عمليات  طبيعة  القسم  هذا  يحدد  السالم:  دعم  عمليات  التعريف:   1.15
والغرض منها.

في  التطبيق  الواجب  الدولي  القانوني  اإلطار  القسم  هذا  يحدد  القانوني:  اإلطار   2.15
عمليات دعم السالم.

3.15 مسؤولية أفراد القوات المسلحة: يحدد هذا القسم التزام البلدان المساهمة بقوات 
بالتحقيق مع أفراد قواتها المسلحة بشأن الجرائم التي ترتكب أثناء عمليات دعم السالم 

ومعاقبتهم تأديبياً عليها.

4.15 حماية أفراد القوات المسلحة في عمليات دعم السالم: يوضح هذا القسم الفرعي 
السالم،  دعم  عمليات  في  المسلحة  القوات  أفراد  على  الهجمات  تحظر  التي  القواعد 
باإلضافة إلى إساءة استخدام الشارة المميزة لألمم المتحدة أو الزي الخاص بها وتجرمه.

وفي هذا الفصل، ينبغي أن ُيفهم ضمير المذكر على أنه يشير إلى كال الجنسين، ما لم 
ُينص على خالف ذلك.

1.15 التعريف: عمليات دعم السالم
تشمل »عمليات دعم السالم« جميع العمليات متعددة الوظائف، التي تتم بنزاهة، عادة 
من جانب الدول أو منظمات دولية أو إقليمية مثل األمم المتحدة، أو االتحاد األوروبي، أو 
االتحاد األفريقي، أو منظمة حلف شمال األطلنطي )الناتو(، التي تضم القوات العسكرية 
أو  األجل  طويلة  سياسية  تسوية  لتحقيق  والمصممة  واإلنسانية،  الدبلوماسية  والهيئات 

غيرها من األهداف المحددة.

2.15 اإلطار القانوني
يحدد هذا القسم اإلطار القانوني الواجب التطبيق في عمليات دعم السالم. ويبدأ بشرح 
مكونات اإلطار القانوني )انظر القسم الفرعي 1.2.15(، ثم يناقش قضايا محددة تتعلق 
محددة  وقضايا   ،)2.2.15 الفرعي  القسم  )انظر  المسلحة  النزاعات  قانون  بتطبيق 
تتعلق بتطبيق قانون حقوق اإلنسان )انظر القسم الفرعي 3.2.15(، واإلطار القانوني 
الواجب التطبيق في عمليات إنفاذ القانون أثناء عمليات دعم السالم )انظر القسم الفرعي 

.)4.2.15
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1.2.15 مكونات اإلطار القانوني
1.1.2.15 قائمة مرجعية: اإلطار القانوني

يمكن أن يشمل اإلطار القانوني لعمليات دعم السالم ما يلي:

قانون النزاعات المسلحة؛  

قانون حقوق اإلنسان؛  

القانون الوطني للدولة المساهمة بقوات؛  

القانون الوطني للدولة التي تجري فيها عملية دعم السالم؛  

التفويض من أجل تنفيذ عمليات دعم السالم؛ و  

واحدة أو أكثر من اتفاقيات وضع القوات.  

2.1.2.15 قانون النزاعات المسلحة
قانون النزاعات المسلحة عبارة عن مجموعة من المعاهدات الدولية أو القواعد العرفية 
مباشرة  بصورة  الناشئة  إنسانياً  قلقاً  تثير  التي  القضايا  حل  إلى  تهدف  التي  الدولية 
تلك  تقيد  إنسانية،  أو غير دولية. وألسباب  المسلحة، سواًء كانت دولية  النزاعات  عن 
القواعد أطراف النزاع في مسألة اختيار أساليب الحرب ووسائلها واستخدامها، وحماية 
األشخاص المتضررين والممتلكات المتضررة أو الذين يمكن أن يتضرروا جراء النزاع.

أقرب  في  السالم  دعم  عمليات  أثناء  التطبيق  واجب  المسلحة  النزاعات  قانون  ويكون 
إلى استخدام  لتطبيقه، أي كلما كان هناك لجوء  الالزمة  الشروط  وقت وطالما تحققت 
القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، أو مواجهة مسلحة طويلة األمد بين القوات المسلحة 
الحكومية وجماعة مسلحة أو أكثر )أو فيما بين هذه الجماعات(. وفي هذه الحالة، يمكن 

أن تنشأ حالتان على النحو التالي:
أن تكون القوات المشاركة في عملية دعم السالم طرفاً في النزاع؛ أو	 
أن توفر القوات المشاركة في عملية دعم السالم الدعم ألحد أطراف النزاع.	 

3.1.2.15 قانون حقوق اإلنسان
يتكون القانون الدولي لحقوق اإلنسان من مجموعة من المبادئ والقواعد يمكن لألفراد أو 
الجماعات على أساسها توقع معايير معينة من الحماية، أو السلوك أو الفوائد من جانب 

السلطات، وذلك ببساطة ألنهم بشر.

ومن حيث المبدأ، يكون على األمم المتحدة والهيئات التابعة لها التزامات بموجب القواعد 
الدولية الضرورية لتحقيق مقاصد منظمة األمم المتحدة على النحو المبين في ميثاقها. 
وُيعد تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية أحد هذه المقاصد. لذلك، يجب 
المدنية والعسكرية المشاركة في عمليات دعم السالم تحت رعاية  الهيئات  على جميع 

األمم المتحدة، من قبيل السياسة، احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها.
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عالوة على ذلك، يكون على القوات التي تعمل في عمليات دعم السالم التزام بموجب 
االلتزامات الدولية للدولة التابعة لها، بما في ذلك التزاماتها تجاه حقوق اإلنسان. غير أن 
هذه القوات، كقاعدة عامة، تعمل خارج أراضي دولتها، مما يعني أن التزامات الدولة 
التابعة لها تجاه حقوق اإلنسان يجب اعتبارها سارية خارج أراضيها أيضاً. وال تزال 
تلك المسألة مثيرة للجدل، انظر القسم الفرعي 3.3.2.15 بشأن تطبيق حقوق اإلنسان 

خارج الحدود اإلقليمية للدول.

]ميثاق األمم المتحدة، الديباجة، 1 و55 و56[

لمزيد من المعلومات عن االلتزامات تجاه حقوق اإلنسان، راجع القسم 4.2.

4.1.2.15 القانون الوطني للبلدان المساهمة بقوات
القانونية  بشكل عام، يجب على الدولة المساهمة بقوات تنفيذ عملياتها وفقاً اللتزاماتها 
والقانون  المعاهدات  قانون  بموجب  االلتزامات  األمر  هذا  ويتضمن  والوطنية.  الدولية 
العرفي للنزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان. وبطبيعة الحال، تكون القوات المسلحة 

ملزمة بالقانون التأديبي والجنائي للدولة التي تنتمي إليها.

5.1.2.15 القانون الوطني للدولة المضيفة
كقاعدة عامة، يكون القانون الوطني للدولة المضيفة واجب التطبيق، شريطة أن يتفق مع 
المعايير الدولية. ومع ذلك، فإن العالقة بين الوالية القضائية للدولة المضيفة، والوالية 
وضع  »اتفاقية  باسم  يعرف  ما  عام  بشكل  ينظمها  بقوات  المساهمة  للدولة  القضائية 

القوات«.

وتتمثل مسألة مشتركة تتناولها أية اتفاقية لوضع القوات في تحديد أي من هاتين الدولتين 
من حقها ممارسة الوالية القضائية الجنائية على أفراد القوات. وتتضمن األحكام األخرى 
التي قد ترد في اتفاقية وضع القوات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تحديد حقوق األفراد 
العسكريين الذين يشاركون في كل مهمة، بما في ذلك الحصانات واالمتيازات، وما عليهم 

من واجبات، وأيضاً الضرائب والرسوم، وشروط حمل السالح، واألنظمة الجمركية.

6.1.2.15 التفويض الممنوح من أجل عمليات دعم السالم
عادة ما يرد التفويض الممنوح من أجل تنفيذ عمليات دعم السالم في قرار يصدره مجلس 
اتفاق  في  التفويض  هذا  مثل  يرد  قد  الحاالت،  المتحدة. وفي بعض  لألمم  التابع  األمن 
سالم وقعه الطرفان في نزاع مسلح )على سبيل المثال االتفاق اإلطاري العام للسالم في 

يوغسالفيا السابقة )GFAP(، أو تصدره منظمة إقليمية.

وفي الممارسة العملية، يتم تطبيق التفويض بأمر ميداني يصدره القائد العسكري المسؤول 
عن عملية دعم السالم وقواعد االشتباك الملحقة به.
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2.2.15 تطبيق قانون النزاعات المسلحة
1.2.2.15 قاعدة عامة

النزاعات  قانون  تطبيق  إمكانية  أن  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  موقف  يتمثل 
المسلحة في عمليات دعم السالم ال تتحدد إال على أساس الحقائق على األرض، بغض 
النظر عن التفويض الرسمي الذي يمنحه مجلس األمن من أجل عمليات حفظ السالم، 
وبصرف النظر عن المسميات التي تطلق على األطراف التي من المحتمل أن تعارض 

قوات حفظ السالم.

المسلحة على مشروعية  النزاعات  قانون  تطبيق  إمكانية  تعتمد  ذلك، ال  إلى  باإلضافة 
استخدام القوة بموجب القانون الدولي. بعبارة أخرى، تظل القواعد التي تحكم الحق في 
القوة  التي تحكم استخدام  jus ad bellum( والقواعد  الحرب  )قانون  القوة  استخدام 

)القانون في الحرب jus in bello( منفصلة.

2.2.2.15 الحد األدنى الالزم لتطبيق قانون النزاعات المسلحة
ينطبق قانون النزاعات المسلحة غير الدولية عندما يكون هناك عنف مسلح طويل األمد 
داخل  الجماعات  هذه  بين  فيما  أو  منظمة،  مسلحة  وجماعات  الحكومية  السلطات  بين 

الدولة.

وينطبق قانون النزاعات المسلحة الدولية عندما يكون هناك لجوء إلى القوة المسلحة بين 
الدول، أو وجود احتالل لألراضي. وهو ينطبق بغض النظر عما إذا كانت األطراف 

المعنية تعترف بأن هناك نزاعاً مسلحاً أم ال.

قضية  في  االستئناف  دائرة  السابقة،  ليوغسالفيا  الخاصة  الدولية  الجنائية  ]المحكمة 
»تاديتش«، 1995، 70/ اتفاقيات جنيف األولى - الرابعة، 2 و3/ البروتوكول اإلضافي 

األول، 3/ البروتوكول اإلضافي الثاني ، 1[

لمناقشة تفصيلية للحد األدنى الالزم لتطبيق قانون النزاعات المسلحة، راجع القسم 3.2.

وال تختلف المعايير المتبعة لتحديد وجود نزاع مسلح تشارك فيه القوات المسلحة العاملة 
نزاعات مسلحة  لتحديد وجود  تستخدم  التي  المعايير  تلك  السالم عن  في عمليات دعم 
أخرى. وإذا شاركت القوات المسلحة العاملة في عمليات دعم السالم في األعمال العدائية 
التي يتحقق فيها الحد األدنى لنزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي، فإن قانون 

النزاعات المسلحة يصبح واجب التطبيق.

نشرة  وسيطرتها:  المتحدة  األمم  قيادة  تحت  السالم  دعم  3.2.2.15 عمليات 
األمين العام

في 6 آب/ أغسطس 1999، أصدر األمين العام لألمم المتحدة نشرة بشأن تطبيق قانون 
النزاعات المسلحة على القوات المسلحة التي تعمل تحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها 
لألمم  العام  األمين  )نشرة  الدولي«  اإلنساني  بالقانون  المتحدة  األمم  قوات  بشأن »تقيد 

المتحدة، 1999(.



القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية452

وينبغي التأكيد على أن نشرة األمين العام لألمم المتحدة لعام 1999 تنص صراحة على 
أنها ليست قائمة كاملة لكل مبدأ من مبادئ قانون النزاعات المسلحة الذي ينطبق على 
القوات التي يتم نشرها في عمليات دعم السالم. وعالوة على ذلك، فإن تلك النشرة ال 

تحل محل القوانين الوطنية الملزمة للقوات التي يتم نشرها في عمليات دعم السالم.

]نشرة األمين العام لألمم المتحدة، 1999[

4.2.2.15 تطبيق قانون االحتالل على عمليات دعم السالم
في  االحتالل  قانون  من  المستمدة  الحماية  وأشكال  وااللتزامات  الحقوق  تطبيق  ينبغي 

الحاالت التي تتحقق فيها الظروف المالئمة لتطبيقها، بما في ذلك عمليات دعم السالم.

التي  الحالة  ففي  القانون،  قبيل  ينطبق من  االحتالل  قانون  كان  إذا  النظر عما  وبغض 
تمارس فيها القوات المشاركة في عمليات دعم السالم سلطات إدارية أو تشريعية مهمة، 
أو تؤدي مهاماً عادة ما تضطلع بها حكومة الدولة المضيفة، فإن قانون االحتالل قد يقدم 

بعض التوجيهات العملية في هذا السياق.

لالطالع على التفاصيل بشأن قانون االحتالل، انظر الفصل الثاني عشر.

3.2.15 تطبيق قانون حقوق اإلنسان
1.3.2.15 المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان

تتضمن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التالية حقوق اإلنسان األساسية التي قد تكون 
ذات صلة في عمليات دعم السالم:

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948(؛	 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )1948(؛	 
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين )1951(؛	 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1965(؛	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(؛	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1966(؛	 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979(؛	 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 	 

أو المهينة )1984(؛
اتفاقية حقوق الطفل )1989(؛	 
النزاعات 	  في  األطفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول 

المسلحة )2000(؛ و
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )2006(.	 

باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الدول المساهمة بقوات في عمليات دعم السالم أطرافاً في 
والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  الميثاق  مثل  اإلقليمية،  اإلنسان  حقوق  معاهدات 
اإلنسان  حقوق  لحماية  األوروبية  واالتفاقية  اإلنسان،  لحقوق  األمريكية  واالتفاقية 

والحريات األساسية، والتي تنطبق أيضاً على قواتها المسلحة.
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2.3.2.15 معايير القانون غير الملزم
يجوز أن تطبق معايير »القانون غير الملزم« أو المعايير غير الملزمة أيضاً في عمليات 
دعم السالم. وتوفر معايير القانون غير الملزم توجيهاً بشأن الكيفية التي ينبغي بها تنفيذ 

القواعد الملزمة.

دعم  عمليات  في  تطبيقها  يجوز  التي  الرئيسية  الملزم  غير  القانون  معايير  يلي  وفيما 
السالم:

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )1955(؛	 
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )1979(؛	 
يتعرضون ألي شكل من 	  الذين  المتعلقة بحماية جميع األشخاص  المبادئ  مجموعة 

أشكال االحتجاز أو السجن )1988(؛
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 	 

واإلعدام دون محاكمة )1989(؛
المبادئ األساسية لمعاملة السجناء )1990(؛	 
قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية )1990(؛ و	 
المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين 	 

بإنفاذ القوانين )1990(.
 

3.3.2.15 تطبيق قانون حقوق اإلنسان خارج إقليم الدولة
تتمثل قضية مثيرة للجدل فيما إذا كان قانون حقوق اإلنسان ينطبق على أفعال القوات 

المسلحة )أو موظفي الدولة اآلخرين( الذين يتم نشرها خارج إقليم الدولة.

وتتضمن معظم معاهدات حقوق اإلنسان حكماً بشأن نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، 
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن »تتعهد كل دولة طرف 
األفراد  لجميع  الحقوق  هذه  وبكفالة  فيه،  بها  المعترف  الحقوق  باحترام  العهد  هذا  في 

الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها«.
 

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2[

وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة هذا النص على أنه يعني 
أن المعاهدة تشمل األشخاص »تحت السلطة أو السيطرة الفعلية« للقوات المسلحة لدولة 
تعمل خارج أراضي تلك الدولة. وبالمثل، قررت محكمة العدل الدولية أن اتفاقيات حقوق 
اإلنسان تطبق خارج أراضي الدول المعنية. غير أن بعض الدول تتبنى موقفاً مفاده أن 
العاملين  اآلخرين  األفراد  أو  المسلحة  قواتها  على  تنطبق  ال  اإلنسان  حقوق  معاهدات 

خارج أراضي دولتهم.

 CCPR/C/21/،10  ¶  ،31 رقم  العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  المعنية  ]اللجنة 
المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  جدار  إلقامة  القانونية  اآلثار   /REV.1/Add.13
في  المسلحة  باألنشطة  المتعلقة  القضية   /2004 الدولية  العدل  محكمة  تقارير  فتوى، 
تقارير محكمة  الحكم،  الديمقراطية ضد أوغندا(،  الكونغو  الكونغو )جمهورية  أراضي 

العدل الدولية 2005[
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4.2.15 عمليات إنفاذ القانون أثناء عمليات دعم السالم
1.4.2.15 إنفاذ القانون أثناء عمليات دعم السالم: قاعدة عامة

أثناء عمليات دعم السالم، يجوز أن تسند إلى القوات المسلحة مهمة حفظ القانون والنظام 
العام، خاصة في ظل عدم وجود سلطة مدنية.

ويشمل إنفاذ القانون المسؤوليات األساسية التالية:
حفظ األمن والنظام العام؛	 
منع الجريمة واكتشافها؛ و	 
تقديم المساعدة.	 

التالية:  السلطات األساسية  القوانين  بإنفاذ  المكلفون  الموظفون  إلنجاز مهمتهم، يمارس 
التوقيف، واالحتجاز، والتفتيش والمصادرة، واستخدام القوة واألسلحة النارية.

وعندما يتم تنفيذ هذه األنشطة كجزء من عملية حفظ القانون والنظام العام، وليس كجزء 
من سير العمليات العدائية في نزاع مسلح، فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو ذلك 

النظام القانوني الخاص بعملية إنفاذ القانون.

وفي سياق عمليات دعم السالم، يتضمن اإلطار القانوني لعملية إنفاذ القانون قانون حقوق 
اإلنسان، والقانون الوطني للدولة المساهمة بقوات )إن وجد(، والقانون الوطني للدولة 
المضيفة بصيغته المعدلة بموجب اتفاقية وضع القوات، وأية معايير أو مبادئ إضافية 
منصوص عليها في التفويض الممنوح من أجل عمليات دعم السالم. باإلضافة إلى ذلك، 
عندما تسيطر قوات عمليات دعم السالم فعلياً على أراٍض ما بالمعنى الوارد في قانون 
النزاعات المسلحة، فإن قانون االحتالل يوفر اإلطار القانوني المرجعي لعمليات إنفاذ 

القانون.

لمناقشة مستفيضة بشأن قيام القوات المسلحة بحفظ القانون والنظام العام، يمكن الرجوع 
إلى الفصل الرابع عشر. أما قانون االحتالل فيوضحه الفصل الثاني عشر.

2.4.2.15 إلقاء القبض واالحتجاز
قد تنشأ حاالت يجب فيها على القوات المسلحة التي تعمل في عمليات دعم السالم توقيف 
بعض األشخاص واحتجازهم، إما لمدة قصيرة قبل تسليمهم إلى السلطات المدنية، أو لمدد 

أطول، ال سيما بسبب غياب الجهات المعنية بسبب انهيار الدولة المضيفة.

ويعتمد الوضع القانوني للمحتجزين والمعاملة التي يتلقونها على التكييف القانوني لتلك 
الحالة، وتفاصيل كل حالة على حدة.

باإلضافة إلى ذلك، عادة ما تنظم اتفاقية وضع القوات مسألة االحتجاز. وبالنسبة للقوات 
المسلحة التي تعمل تحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها، يورد الفرع الثامن من نشرة 

األمين العام لألمم المتحدة لسنة 1999 مبادئ محددة بشأن االحتجاز.

دعم  عمليات  أثناء  لالحتجاز  القياسية  التشغيل  إجراءات  المتحدة  األمم  أصدرت  وقد 
السالم. وتصف هذه اإلجراءات قواعد معاملة المحتجزين، على أساس القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار تطبيق القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، والقواعد المحددة للمهمة مثل تلك القواعد الواردة 

في اتفاقية وضع القوات.
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الفرعي  القسم  انظر  القانون،  إنفاذ  في عمليات  االحتجاز  قواعد  مناقشة  لالطالع على 
.4.2.14

عندما تشارك قوات تحالف ما في نزاع مسلح، فإن التوقيف واالحتجاز يحكمهما قانون 
النزاعات المسلحة. ويجب أن يتحدد وضع المحتجزين وفقاً لذلك )انظر الفصل السابع(.

]نشرة األمين العام لألمم المتحدة لسنة 1999، 8/ إجراءات التشغيل القياسية المؤقتة 
إلدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم بشأن االحتجاز في عمليات حفظ السالم التي 
في  المحتجزين  مع  للتعامل  كوبنهاغن  »عملية  وينكلر،  توماس  المتحدة/  األمم  تنفذها 
العمليات العسكرية الدولية«، تقرير المائدة المستديرة في سان ريمو 2009، ص. 246
 UN DPKO Standard Operating Procedures on Detention
 in United Nations Peace Operations/ Thomas Winkler, »The
Copenhagen Process on the handling of detainees in inter-
 national military operations«, San Remo Round Table report

]2009, p. 246

3.4.2.15 نقل المحتجزين
خالل العمليات العسكرية متعددة األطراف، يمكن نقل المحتجزين بين البلدان المساهمة 
بقوات من الجيش أو الشرطة وبين تلك البلدان والدولة المضيفة. وتتمثل نقطة البداية 
بشأن نقل المحتجزين في مبدأ عدم اإلعادة القسرية، أي أنه ال يجوز نقل أي شخص من 
دولة إلى أخرى إذا كان ذلك الشخص سوف يتعرض لالضطهاد، أو لخطر التعرض 
النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، أو خطر نقله بعد ذلك إلى الدولة التي قد تنتهك تلك 
الحقوق. ويجب على الطرف الذي يقوم بعملية النقل أن يقيم هذه المخاطر، بغض النظر 

عما إذا كان ذلك الشخص قد أعرب عن مخاوف معينة.

الحرب  أسرى  نقل  يمكن  ال  الدولية،  المسلحة  النزاعات  سياق  ففي  ذلك،  على  عالوة 
واألشخاص المحميين اآلخرين إلى طرف غير راغب في تطبيق الحماية المكفولة لهم 
على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف أو غير قادر على ذلك. وال يجوز نقل 

األشخاص المحميين في األراضي المحتلة إال ألسباب عسكرية قهرية.

 45 الرابعة،  جنيف  اتفاقية   /12 الثالثة،  جنيف  اتفاقية   /3 التعذيب،  مناهضة  ]اتفاقية 
و49/ إجراءات التشغيل القياسية المؤقتة إلدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم بشأن 

االحتجاز في عمليات حفظ السالم التي تنفذها األمم المتحدة[

4.4.2.15 استخدام القوة
حسب مقتضيات الحالة، يجوز للقوات المسلحة المشاركة في عمليات دعم السالم أن تلجأ 

إلى استخدام القوة واألسلحة النارية.

إذا شاركت القوات المسلحة المشاركة في عمليات دعم السالم في سير العمليات العدائية 
في سياق نزاع مسلح، فإن قواعد قانون النزاعات المسلحة تصبح واجبة التطبيق. وإذا 
كانت تلك القوات تستخدم القوة أثناء عملية إنفاذ القانون التي ال تشكل جزءاً من سير 
العمليات العدائية، فإن القواعد الواجبة التطبيق على عملية إنفاذ القانون تطبق في تلك 

الحالة )حتى وإن كان النزاع المسلح يجري على أراضي الدولة نفسها(.
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لالطالع على قواعد استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون، انظر القسم الفرعي 1.2.14، 
والستخدام القوة في النزاعات المسلحة، انظر الفصول الرابع والخامس والسادس.

5.4.2.15 أي من مجموعات القوانين يجب تطبيقها؟
حسب طبيعة المهمة، يمكن لإلطار القانوني في عمليات دعم السالم أن يتسم بالديناميكية 

والتعقيد على حد سواء.

أوالً، بمرور الوقت، يمكن أن يطرأ تغيير على اإلطار القانوني الذي ينطبق في عمليات 
معينة لدعم السالم. على سبيل المثال، مع تكشف الوضع، يمكن أن تتطور عملية دعم 

السالم إلى نزاع مسلح، مما يؤدي إلى تطبيق قانون النزاعات المسلحة.

ثانياً، قد يتم تطبيق أطر قانونية مختلفة على دول مختلفة تساهم بقوات أو على الدولة 
نفسها في مراحل مختلفة من عملية دعم السالم نفسها. على سبيل المثال، قد يسند إلى 
دولة تساهم بقوات مسؤوليات قتالية في أحد المواقع ومهام إنفاذ القانون في موقع آخر.

واجبة  تكون  القوانين  مجموعات  من  أي  العسكري  القائد  يفهم  أن  المهم  فمن  ولذلك، 
التطبيق، وعلى أي من القوات تطبق، والوقت الذي تطبق فيه.

ولتحديد القانون الواجب التطبيق أيضاً تأثير على وضع خطط العمليات العسكرية، بما 
في ذلك قواعد االشتباك، وتنفيذها. وتختلف قواعد االشتباك اختالفاً كبيراً على أساس 
ما إذا كانت تستند إلى القانون الواجب التطبيق على عمليات إنفاذ القانون أو إلى قانون 

النزاعات المسلحة.

3.15 مسؤولية أفراد القوات المسلحة
1.3.15 التحقيق، واالنضباط، والمالحقة القضائية

1.1.3.15 قاعدة
تنص معظم اتفاقيات وضع القوات )ونموذج اتفاق مركز القوات لعمليات حفظ السالم 
الخاص باألمم المتحدة( على أن أفراد القوات المسلحة التي يتم نشرها في عمليات دعم 
للوالية  ويخضعون  المضيفة،  الدولة  في  القضائية  المالحقة  من  حصانة  لديهم  السالم 
القضائية الحصرية للدولة المساهمة بقوات وذلك في الجرائم الجنائية التي ترتكب أثناء 

عمليات دعم السالم.

وتلتزم الدول المساهمة بقوات بإجراء التحقيق مع أفراد قواتها المسلحة بشأن انتهاكات 
وفيما  األمر.  استدعى  إذا  حيالهم  تأديبية  إجراءات  اتخاذ  أو  المسلحة  النزاعات  قانون 
يتعلق بالقوات تحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها، ورد هذا الشرط في نشرة األمين 

العام لألمم المتحدة.

]نموذج اتفاق مركز القوات لعمليات حفظ السالم الخاص باألمم المتحدة، الفقرتان 47-
48/ نشرة األمين العام لألمم المتحدة حول تقيد قوات األمم المتحدة بالقانون اإلنساني 
 /1999 أغسطس  آب/   6  ،ST/SGB/1999/13 المتحدة،  األمم  وثيقة  الدولي، 
البروتوكول اإلضافي األول، 87/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 

األول، 158[ ]النزاع المسلحة الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[
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2.3.15 حظر االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي
1.2.3.15 مقدمة: عدم التسامح

تنتهج األمم المتحدة »سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء االستغالل واالنتهاك الجنسيين في 
المتحدة نشرة  العام لألمم  األمين  السالم«، وأصدر  لحفظ  المتحدة  األمم  إطار عمليات 
خاصة تحظر االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي من جانب أية قوات تعمل تحت قيادة 

األمم المتحدة وسيطرتها.

]قرار مجلس األمن رقم 1820، الفقرة 7/ قرار مجلس األمن رقم 1888، الفقرة 21/ 
نشرة األمين العام لألمم المتحدة لسنة 2003، الفرع 2، 2-2[

عالوة على ذلك، يحظر قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق اإلنسان العنف الجنسي، 
وذلك على النحو المبين في الفقرات التالية.

2.2.3.15 قانون النزاعات المسلحة
يحظر االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك اإلكراه على البغاء، 
وذلك في جميع النزاعات المسلحة. ويشكل االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، 

بما في ذلك االسترقاق الجنسي، جرائم حرب.

]اتفاقيتا جنيف األولى - الثانية، 3/ اتفاقية جنيف الثالثة، 3 و14/ اتفاقية جنيف الرابعة، 
 /4  ، الثاني  البروتوكول اإلضافي  75 و76/  البروتوكول اإلضافي األول،  3 و27/ 
دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 93/ نظام روما األساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية، 8[

3.2.3.15 قانون حقوق اإلنسان
ُيعد العنف على أساس نوع الجنس شكالً من أشكال التمييز بين الجنسين، وهو محظور 

بموجب قانون حقوق اإلنسان.

على  العنف  المرأة  التمييز ضد  على  بالقضاء  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  عرفت  وقد 
أساس نوع الجنس بأنه »العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي 
يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل األعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو عقلياً 

أو جنسياً بها، والتهديد بهذه األعمال، واإلكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية«.

]اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 6/ 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1 و2[.

4.2.3.15 نشرة األمين العام لألمم المتحدة
نشرة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أصدر   ،2003 أكتوبر  األول/  تشرين   9 يوم  في 
أنه  تؤكد  التي  الجنسي«  واالنتهاك  الجنسي  االستغالل  من  للحماية  الخاصة  »التدابير 
»يحظر على القوات التي تقوم بعمليات تحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها ارتكاب أي 

عمل من أعمال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي«.
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أو  فعلية  إساءة استغالل  يعني أي  الجنسي«  النشرة أن مصطلح »االستغالل  وتوضح 
محاولة إساءة استغالل لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب 
أو  اجتماعي  أو  مالي  كسب  تحقيق  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  يشمل  مما  جنسية، 

سياسي من االستغالل الجنسي لطرف آخر«.

وبالمثل، فإن مصطلح »االنتهاك الجنسي« يعني التعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي البدني 
أو  متكافئة  غير  ظروف  ظل  أو في  القوة  باستعمال  سواء  جنسياً،  طابعاً  يحمل  الذي 

قسرية.

وتجدر اإلشارة إلى أن النشرة تنطبق على جميع موظفي األمم المتحدة.

]نشرة األمين العام لألمم المتحدة 2003، الفرع 1، 2.2[

5.2.3.15 قرارا مجلس األمن رقم 1820 ورقم 1888
أصدر مجلس األمن الدولي قرارين )رقمي 1820 و1888( بشأن العنف الجنسي في 

النزاعات المسلحة، وكالهما يتضمن أحكاماً تتعلق بعمليات دعم السالم.

البلدان  يحث   1888 رقم  األمن  مجلس  قرار  أن  السياق  هذا  في  بمكان  األهمية  ومن 
المساهمة بقوات على ضمان المساءلة التامة في حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

التي يتورط فيها أفراد قواتها المشاركون في عمليات دعم السالم.

]قرار مجلس األمن رقم 1820/ قرار مجلس األمن رقم 1888، الفقرة 21[

4.15 حماية أفراد القوات المسلحة في عمليات دعم السالم
1.4.15 حظر الهجمات

1.1.4.15 المحظور: الهجمات على األفراد واألعيان المستخدمة في عمليات 
دعم السالم

داموا  ما  السالم  دعم  عمليات  في  مستخدمين  وأعيان  أفراد  إلى  الهجوم  توجيه  يحظر 
مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين واألعيان المدنية بمقتضى قانون النزاعات المسلحة.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 33[ ]النزاعات المسلحة 
الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

وفقاً لذلك، يتمتع أفراد عمليات دعم السالم بالحماية من الهجوم حتى الوقت الذي ينشب 
فيه نزاع مسلح، وما إذا كانت الدولة التي تساهم بهؤالء األفراد، أو المنظمة الدولية التي 
يتم تنفيذ العملية تحت قيادتها أو رقابتها طرفاً في هذا النزاع. وفي مثل هذه الحاالت، قد 
يشكل أفراد القوات المسلحة التابعون للدولة المساهمة بقوات، واألفراد المدنيون الذين 
محالً  يصبحون  وقد  عسكرية،  أهدافاً  العدائية  األعمال  في  مباشرة  مشاركة  يشاركون 

للهجوم وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون النزاعات المسلحة.

]دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، 33[
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2.1.4.15 جريمة حرب: الهجمات على األفراد واألعيان المستخدمة في عمليات 
دعم السالم

أو  مواد  أو  منشآت  أو  مستخدمين  موظفين  هجمات ضد  تعمد شن  جريمة حرب  ُتعد 
وحدات أو مركبات مستخدمة في عمليات حفظ السالم ما داموا يستخدمون الحماية التي 

توفر للمدنيين أو لألعيان المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة.

]النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8/ اتفاقية األمم المتحدة بشأن سالمة موظفي 
األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، 1994[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات 

المسلحة غير الدولية[

2.4.15 إساءة استخدام شارة األمم المتحدة وزيها
1.2.4.15 المحظور: االستخدام غير المصرح به لشارة األمم المتحدة وزيها

الذي  النحو  على  إال  المتحدة،  باألمم  الخاص  الزي  أو  المميزة  الشارة  استخدام  يحظر 
ترخص به المنظمة.

]البروتوكول اإلضافي األول، 38/ دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 
األول، 60[ ]النزاعات المسلحة الدولية/ النزاعات المسلحة غير الدولية[

2.2.4.15 المحظور: الغدر
يحظر قتل أو جرح أو أسر عدو باللجوء إلى الغدر في نزاع مسلح دولي. ويشمل هذا 
المتحدة أو  المميزة لألمم  الشارة  باستخدام  الحماية  بالتمتع بوضع يكفل  التظاهر  األمر 

عالماتها أو زيها.

]البروتوكول اإلضافي األول، 37[ ]النزاعات المسلحة الدولية[

3.2.4.15 جريمة حرب: االستخدام الغادر لعلم األمم المتحدة أو شارتها أو زيها
ُتعد جريمة حرب إساءة استعمال علم األمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية في 

نزاع مسلح دولي مما يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.

]النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8[ ]النزاعات المسلحة الدولية[





المهمة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة محايدة ومستقلة وغير 
متحيزة تنحصر مهمتها اإلنسانية في حماية حياة وكرامة ضحايا 
اللجنة  لهم. توجه  المساعدة  الداخلي، وتقديم  الحرب والعنف 
الدولية وتنسق أنشطة اإلغاثة الدولية التي تنفذها الحركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر في حاالت النزاع. وتسعى جاهدة 
أيضاً إلى تفادي المعاناة بنشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني 
والمبادئ اإلنسانية العالمية، أنشئت اللجنة الدولية عام 1863، 
ويرجع إليها الفضل في تأسيس الحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر.
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