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عملية صنع القرار في 
العمليات القتالية العسكرية



تقديم
النزاعات  قانون  احترام  بكفالة  ملزمة  الدول  من  دولة  كل 
المسلحة. واللجنة الدولية مفّوضة بدعم الدول في هذه الجهود، 
وتقوم بذلك من خالل مجموعة من األنشطة تتضمن تعزيز 
العقيدة  في  القانون  إلى  لالمتثال  المناسبة  اإلجراءات  إدماج 
وبرامج التعليم والتدريب والعقوبات العسكرية بغية ضمان أن 
تلتزم سلوكيات أولئك المشاركين في النزاع المسلح بالقانون.

تهدف هذه المقالة إلى دعم إدماج قانون النزاعات المسلحة في 
عمليات صنع القرارات العسكرية، على المستوى العملياتي، 
في المقام األول. وهي ال تستند إلى أّي عقيدة وطنية محددة. 
تطوير  عن  المسؤولين  أولئك  تدعم  لكي  تصميمها  وجرى 
في جهودهم  العملياتي  التخطيط  وإجراءات  الوطنية  العقيدة 
الممارسة  في  المسلحة  النزاعات  قانون  إلدماج  المبذولة 
العسكرية. وتتمثل النتيجة المرجوة في إجراءات هيئة األركان 
تدمج  التي  العسكرية  واألوامر  الخطط  وضع  تضمن  التي 
بصورة دقيقة وفعالة االمتثال إلى قانون النزاعات المسلحة 
في الممارسة العملياتية، مما يحّد من آثار النزاع المسلح على 
األشخاص الذين ال يشاركون في العمليات العدائية أو الذين 

كفوا عن المشاركة فيها.

تتغير تقنيات القتال بسرعة، وبخاصة في األوقات التي تكون 
للنزاع  اإلنساني  األثر  لكّن  اعتيادية،  القتال  عمليات  فيها 
الحّد من  إلى  المسلحة  النزاعات  قانون  أبدياً. ويهدف  يبقى 
العواقب اإلنسانية للحروب. ويشّكل اإلدماج الفعلي للقانون 
في التخطيط العسكري خالصة اإلجراءات الفعالة والمهنية 
في  المطبوعة  هذه  من  الهدف  ويتلخص  واألركان.  للقيادة 

التشجيع على المزيد من تطوير هذه اإلجراءات.
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مقدمة
1- مسؤولية القيادة أو المسؤولية الهرمية هي مبدأ من مبادئ 
قانون النزاعات المسلحة. ويتحمل القادة، وفقاً لذلك، المسؤولية 
جنائياً إذا علموا، أو كان ُيفترض أن يعلموا، بأّن مرؤوسيهم كانوا 
سينتهكون القانون )أي يرتكبون جريمة حرب( ولكنهم لم يفعلوا 
شيئاً لمنع حدوث ذلك، أو إذا تقاعسوا عن اتخاذ أّي إجراء بحق 
المرؤوسين الذين ارتكبوا بالفعل جريمة حرب )فرض عقوبة 
أو إبالغ باالنتهاك(. وعلى الرغم من أّن الرؤساء اآلخرين، 
مثل ضباط األركان، ليس لديهم مسؤولية قيادة عملياتية، إال 
أنهم مسؤولون جنائياً إذا ما أصبحوا على علم بجرائم الحرب 
الجارية أو الوشيكة الوقوع المرتَكبة من ِقَبل مرؤوسيهم ولم 

يمنعوا حدوثها أو تقاعسوا عن اإلبالغ بها إلى رؤسائهم.

كل  وقبل  األركان،  وضباط  للقادة  مَعّدة  الوثيقة  هذه   -2
في  مساعدتهم  بهدف  وتوفر،  العقيدة.  للذين يضعون  شيء 
مسؤوليتهم القانونية، مثاالً على مكان وكيفية إدماج تطبيق 
العملياتي  القرار  النزاعات المسلحة في عملية صنع  قانون 
والتكتي وفي األوامر العملياتية زمن النزاع المسلح من أجل 
سير  أثناء  القانون  ُيحترم  لكي  الضرورية  الشروط  وضع 
التقدير  عملية  الدليل  هذا  هيكلية  تعكس  ولذلك،  العمليات. 
القوات  أغلبية  في  وُتطبَّق  ب  وُتدرَّ س  ُتدرَّ كما  التقليدية 

المسلحة في جميع أنحاء العالم.

3- ويشير النص، من أجل التوافق مع لغة مستخدميه، وعلى 
سبيل التبسيط إلى ما يلي:

الدولي 	  »القانون  من  بدالً  المسلحة«  النزاعات   »قانون 
اإلنساني«، بما أنه المصطلح المفضل عادًة  لدى العسكريين؛

 »إجراء أو دليل صنع القرار«، مع ترك األمر للقارئ 	 
للنظر في مجموعة الوثائق ذات الصلة على أساس إطاره 

العقائدي الوطني الخاص؛
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 »المحميون قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق« 	 
لحماية جميع هذه الفئات بصورة عامة؛

 »األضرار العـرضية« بدالً من »الخسائر العرضية في 	 
أو  المدنيين  صفوف  في  اإلصابات  أو  المدنيين  أرواح 
األضرار الالحقة باألعيان المدنية أو الجمع في ما بينها«، 

بما أنه المصطلح المفضل عادًة لدى العسكريين؛
 »الهجوم« ليشمل العمليات الهجومية والدفاعية دون تمايز 	 

على حٍد سواء؛
 »مناصب األركان ذات الصلة«، مع ترك األمر للقارئ 	 

لتسمية المنصب )المناصب( بما أّن هيئة األركان تختلف 
من بلد إلى آخر؛ وفي حين أّن

 »اإلجراء« يشمل المهام المخصصة، و»الوسائل« تشير 	 
إلى األدوات الالزمة؛ و

األركان 	  مناصب  مختلف  بين  بتنسيق  تتعلق   »اآللية« 
لضمان احترام القانون.

ال ُيقصد بتعابير مثل »القائد« أو »هو« أو »له« استثناء القادة 
وكلما  األشكال.  من  شكل  بأّي  اإلناث  األركان  ضباط  أو 
اسُتخدمت صيغة المذكر، فإنها تشمل كالً من الرجال والنساء.

4- ثمة قاعدة أساسية في القانون الدولي تنص على أّن الدول 
ال يمكنها استخدام القانون المحلي لتبّرر عدم تنفيذ التزاماتها 
أّن  افتراض  إلى  تستند  الحالية  الوثيقة  فإّن  الدولية. ولذلك، 
تلك السلطات التي لديها السلطة القانونية لتغيير القوانين أو 
يكون  أن  كفلت  قد  المحلية  اللوائح  أو  القواعد  أو  المراسيم 

القانون المحلي متطابقاً مع المعايير الدولية.

الدولية  للجنة  الميدانية  الخبرة  إلى  الوثيقة  هذه  تستند   -5
التحويل  على  مثال  أنها  وبما  المسلحة.  النزاعات  وقانون 
الضروري للقواعد القانونية إلى إجراءات ووسائل وآليات 
ملموسة لكفالة احترام القانون، فإنها ال تحل محل القانون. 
كما أنها تظل موضع تحسين، وبالتالي فإّن أّي اقتراح بهذا 

الصدد سيكون محل ترحيب وتقدير.



فهم بيئة مسرح العمليات - 
تحديد المشكلة

اإلعداد األولي
مع  بأوامره  األحيان  من  كثير  في  تحليله  القائد  يبدأ   -6
خريطة أو رسم بياني قبل أن توضح هيئة أركانه بالتفصيل 
الالزمة  القتال  بميدان  الخاص  االستخبارات  إعداد  أدوات 
لتزويده بمعلومات مفصلة. وفي هذه المرحلة المبكرة، فإّن 
المعلومات الدقيقة بشأن المواقع العامة لمن يتمتعون بحماية 
قانونية من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق سوف تساعده 
على صياغة أفكاره األولية. وينبغي أن يضمن إجراء صنع 
مستويات  على  متوفرة  الدقيقة  المعلومات  تكون  أن  القرار 
صنع  من  المبكرة  المرحلة  هذه  لتكوين  المناسبة  اإلبالغ 

القرار.

اإلطار القانوني
ضمنه  ستجري  الذي  الخاص  القانوني  اإلطار  يشّكل   -7
العمليات العدائية أثناء النزاع عامل صياغة مهم يمهد الطريق 
مسارات  وضع  َثّم  ومن  بالقائد  الخاصة  التخطيط  لعملية 
بإطاره  علم  على  القائد  يكون  أن  ويجب  العسكري.  العمل 
القانوني كجزء من الصياغة األولية للمشكلة. ويتعّين أن يفهم 
القائد بصورة واضحة اآلثار المترتبة على الوضع القانوني 
لعملياته. فاإلطار القانوني سيحدد جميع األنشطة العسكرية، 
من المستوى االستراتيجي إلى المستوى التكتي. ويمكن أن 
لتنظيم  وفقاً  المسألة  هذه  فيه  ُتعاَلج  الذي  المستوى  يختلف 
القوات المسلحة المعنية وعالقتها الدقيقة بالسلطات السياسية 
أو خضوعها لتلك السلطات. لذلك، من المنطقي أن ُيسأل ما 
إذا كان إجراء أو دليل صنع القرار يوفر للقائد وهيئة أركانه، 
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على مستويات التنظيم ذات الصلة، التدابير والوسائل واآلليات 
الالزمة لمعالجة ما يلي:

 تحليل أمر المهمة لتحديد الوضع القانوني للنزاع )نزاع 	 
مسلح دولي، نزاع مسلح غير دولي، على سبيل المثال( 
وانطباق مختلف عناصر قانون النزاعات المسلحة، بما 
في ذلك المعاهدات المنطبقة )البروتوكوالن اإلضافيان، 
معاهدة أوتاوا بشأن حظر األلغام المضادة لألفراد، على 

سبيل المثال(؛
 المبادئ التوجيهية لقانون النزاعات المسلحة )أي: التدابير 	 

الوقائية والضرورة والتمييز والتناسب والتقييد( وتطبيقها 
اإللزامي في التخطيط واألوامر وسير العمليات؛

مرحلة 	  بين  ما  العدو  أرض  على  العمليات  في   الفرق 
اجتياح أولي وحالة احتالل الحقة )خاصًة في ما يتعلق 

بمسؤولية قوات االحتالل تجاه السكان(.      
 



فهم المشكلة -
تحليل المهمة

8- يتعّين على القائد المكلَّف، عند القيام بتحليل أوامر أحد 
للقائد  المباشر  القصد  واستنتاج  استخالص  أي  الرؤساء، 
األعلى والمهام )المحددة والضمنية( الالزمة لتحقيق المهمة 
والقيود المنطبقة والتغييرات المحتملة في الوضع، أن ُيقّيم ما 
إذا كان يمكنه أن يقوم بتنفيذ المهمة المعّينة بصورة قانونية 
ضمن اإلطار القانوني المنطبق. ولذلك، ينبغي أن يكون مدركاً 
اللتزاماته بموجب قانون النزاعات المسلحة ولألثر اإلنساني 
المحتمل الذي يترتب على أعماله. وينبغي أن يتضمن توجيه 
التخطيط الصادر عن قائده إلى هيئة أركانه التوجيه الالزم 
القانونية واإلنسانية  العوامل  بإدماج  يقوم األركان  لكفالة أن 

في تحليلهم.

المشروعية
9- يرتكز االنضباط والطاعة الواجبة على االفتراض العام 
بأّن الرؤساء ُيصدرون في العادة أوامر صالحة من الناحية 
حالة  في  عذراً  ليس  رئيس  أمر  إطاعة  أّن  غير  القانونية. 
وقوع انتهاك. وإذا ما ُوجد أّي شك بالنسبة لمشروعية أمر 
أن  فيجب  للقانون،  وفقاً  تنفيذه  بالنسبة إلمكانية  أو  تلقيه  تّم 
تكون هناك قدرة على وضع مشروعيته موضع تساؤل من 
ِقَبل المرؤوسين، فإما أن يجري توضيحه وإما أن يتم تأكيده 
أّي حال، ال  من جانب رؤسائهم. عالوة على ذلك، وعلى 
يجوز استخدام سوى وسائل وأساليب القتال المشروعة لتحقيق 
األهداف المشروعة. وبالتالي، ينبغي أن تتضمن عملية صنع 

القرار إجراءات من أجل ما يلي: 
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 وضع المهمة في الصورة األوسع، وذلك من أجل تحديد 	 
خطة  عناصر  من  عنصر  لكل  العسكرية  الضرورة 
لكل  التناسب  تقييم  يكّون  أن  شأنه  من  وهذا  الرئيس. 
عمل الحق )أي التوازن بين الميزة العسكرية المكتسبة 
من هجوم ناجح والخطر المحتمل أن يلحق باألشخاص 

المحميين أو األعيان المحمية(؛
 إتاحة الفرصة لمرؤوس مكلَّف بمهمة أن يطلب توضيحات 	 

غير  مشروعيته  ولكّن  تلقيه  تّم  أمر  لمشروعية  بالنسبة 
واضحة في تحليل المرؤوس؛

 تذكير القادة والمرؤوسين بااللتزام القانوني برفض تنفيذ 	 
على  اإلبقاء  )عدم  مشروع  غير  أنه  الواضح  من  أمر 
قتل  الحياة،  قيد  على  أسرى  على  اإلبقاء  عدم  أو  أحياء 

المدنيين عمداً، على سبيل المثال(؛
قتال محددة 	  أّي وسائل وأساليب   إعطاء توجيهات حول 

من شأنها أن تكون غير مشروعة في سياق المهمة، أو 
حيث قد تكون ثمة حاجة لتوجيهات إضافية )مثالً: حظر 

استخدام األسلحة المحرقة في بيئة حضرية(.

المهام المحددة والضمنية
10- تحليل كٍل من المهام المحددة )أي تلك المهام المنصوص 
عليها في التوجيهات أو األوامر التي يتلقاها المرؤوس من 
قائده األعلى( والمهام الضمنية )أي األنشطة األخرى التي 
من  القائد  ُيمّكن  المهمة(  تحقيق  أجل  من  بها  القيام  يتعّين 
تحديد ما ينبغي أن يفعله إلنجاز مهمته. كما يتيح هذا التحليل 
فرصة للقائد وهيئة أركانه لتفّحص مشروعية المهام المختلفة 
التي  التدابير )األفعال والقيود على حٍد سواء(  وتحديد تلك 
للقانون. وُتترَجم  ستكون ضرورية لكفالة تنفيذ المهام طبقاً 
وتعطي  للمرؤوسين.  مهمات  إلى  الضرورية  األفعال  هذه 
القيود شكالً لعملية التخطيط، ويمكن التعبير عنها على هيئة 
الوقت  في  ناري  إسناد  تنسيق  إجراءات  أو  اشتباك  قواعد 
المناسب. وينبغي أن يتناول إجراء أو دليل صنع القرار ما 

يلي:
 االلتزام بالقيام باألفعال المشروعة فقط في تنفيذ المهمة 	 

المحددة؛
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 الوسائل التي توفر للقائد المشورة المناسبة بشأن مشروعية 	 
على  قانوني،  مستشار  توفر  خالل  )من  المهام  مختلف 

سبيل المثال(؛
 تكليف من يشغلون مناصب األركان ذات الصلة بتحديد 	 

المهام الضمنية الالزمة للوفاء بالتزامات قانون النزاعات 
المسلحة، وذلك من قبيل ما يلي:

 التدابير الوقائية الضرورية لكفالة االحترام للمحميين  -
قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق )مثالً: 
اإلجـالء، وسـم األعـيان الثقـافية واألشغـال الهـندسية 
والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، إصدار ضوابط 

لكفالة حماية المحميين، إلخ(؛
من أشخاص وأعيان  - قانوناً  للمحميين  المادية   الحماية 

الهجمــات أو االعــتداءات  لمـنع  ومنـشآت ومنــاطق 
أو النهـب والسـلب )مثالً: بحمـاية األقليـات وحـراسة 
األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 

واألعيان الثقافية وأماكن العبادة، إلخ(؛
القبض عليهم وحراستهم  - أُلقي  الذين  األشخاص   أسر 

وإجالؤهم؛
 البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى والموتى وتدبر  -

أمورهم وإخالؤهم؛
تدبر أمر غنائم الحرب؛ -
كلما 	  األغراض،  لهذه  مختارة  مرؤوسة  وحدات   تكليف 

كانت هذه الوحدات مدربة ومجهزة ومتوفرة بشكل كاٍف؛
 اتخاذ تدابير كلما كانت الموارد غير متوفرة )مثالً: طلب 	 

وقـت  ذلك  في  بما  األعلى،  النسـق  إضـافية من  مـوارد 
لتدريب خاص على المهام، التعاقد مع وسائل نقل محلية 

أو وضع اليد عليها، إلخ(.

توجيهات القائد ومراجعته للمهمة   
11- عند االنتهاء من تحليل مهمته، يعطي القائد توجيهاته 
بشأن إتمام التقدير )توجيهات تخطيط القائد والخطة الخاصة 
أّي  للحصول على  أيضاً  يسعى  أن  ويمكن  األركان(  بعمل 
توضيح ضروري مطلوب. ويواصل مراجعة مهمته طوال 

عملية التقدير والتنفيذ الالحق.
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12- يستند وضع مسار العمل إلى التوجيهات الصادرة عن 
تخطيط  توجيهات  فإّن  وبالتالي،  المهمة.  تحليل  بعد  القائد 
القائد تشّكل فرصة للقائد في مرحلة مبكرة لتوجيه األركان 
لتخطيط مسار العمل الذي من شأنه الحد من األثر اإلنساني 
ُيتوقع  التي  المجاالت  على  وللتأكيد  عملياته  على  المترتب 
حاسماً.  فيها  المسلحة  النزاعات  لقانون  االمتثال  يكون  أن 
وينبغي أن توفر عملية صنع القرار تدابير ملموسة للقائد في 

توجيهاته ألركانه من أجل ما يلي:

االشتباك 	  وقواعد  والمكان  الزمان  في  القيود   توضيح 
يوّد  التي  إلخ.  اإلنسانية،  واآلثار  والتحركات  والموارد 
المترتب  اإلنساني  األثر  تفادي  أجل  من  فرضها  القائد 

على عملياته أو الحد منه في كل األحوال؛
 تحديد اإلجراءات التي يوّد أن يضعها من أجل التحكم في 	 

عملية االستهداف، بما في ذلك تحديد األهداف العسكرية 
وبخاصة  الهجمات،  في  التناسب  وتقدير  المشروعة 
القرارات  عنده  ُتتخذ  أن  ينبغي  الذي  المناسب  المستوى 

بشأن التناسب؛
والتمييز 	  التناسب  مسائل  ذلك  في  بما  العوامل،   تحديد 

تقييم  في  ُتستخدم  أن  القائد  يوّد  التي  اإلنساني،  واألثر 
مسارات العمل.
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تقييم العوامل

13- هناك عدة عوامل تحدد قرار القائد وعمليته، وتتعدى 
التابعة  والقوات  والبيئة  العدو  مثل  إليه،  الموكولة  المهمة 
واإلنسانية  القانونية  التداعيات  تحديد  ويشّكل  والتوقيت.  له 
لهذه العوامل أثناء تقييمها، باإلضافة إلى أهميتها العسكرية، 
النزاعات  قانون  قواعد  تطبيق  من  للتمكن  أساسياً  عنصراً 
المسلحة على نحو فعال في تنفيذ المهمة. وُتستمد المعلومات 
ذات الصلة مباشرًة من إعداد االستخبارات الخاص بميدان 
القتال. وبالتالي، فإّن دقة المعلومات وتسليمها الفوري يؤثران 

بشكل مباشر في التخطيط وسير العمليات.

إعداد االستخبارات الخاص بميدان القتال
الخاص  االستخبارات  إعداد  نتاج  وضع  يمكن  ال   -14
بتحليل  تبدأ  التي  الناشئة  الخطة  عن  بمعزل  القتال  بميدان 
عملية  نتاج  استخدام  دون  خطة  وضع  ينبغي  وال  المهمة، 
أن  ينبغي  كما  القتال.  بميدان  الخاص  االستخبارات  إعداد 
إلى  باإلضافة  السكانية،  والتركيبة  الجغرافيا  تحليل  ُيبرز 
المعلومات المباشرة المتعلقة بتحديد عناصر مسارات العمل 
تطبيق  في  دوراً  تلعب  التي  المحددة  العناصر  المتوقَّعة، 
بتقييم  التحليل  هذا  ُيستكمل  أن  ويجب  القانونية.  القواعد 
للوضع اإلنساني القائم وبالعواقب المحتملة للعمليات المخطط 
لها أو للعمليات الجارية. ولن يكون القائد قادراً على الوفاء 
بالتزاماته في التمييز بين األهداف العسكرية والمقاتلين من 
جهة والمحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق 
من جهة أخرى دون معلومات دقيقة، وفي الوقت المناسب، 
بشأن العنصر البشري للبيئة. وبالمثل، فإنه لن يكون قادراً 
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على تقدير التناسب بصورة دقيقة في عملياته. فالفهم الصحيح 
المحتملة  العرضية  القتال ولألضرار  لميدان  اإلنساني  للبعد 
الناجمة عن عملياته يتيح للقائد أن يحدد حدوداً لمسار العمل 
المخطط له أو الجاري. وينبغي أن يتناول إجراء أو دليل صنع 
القرار تكليف من يشغلون مناصب األركان ذات الصلة بأن 
يحددوا بصورة مستمرة جميع المحميين قانوناً من أشخاص 
والوضع  المكان  ذلك  في  )بما  ومناطق  ومنشآت  وأعيان 
والتحركات( ضمن نطاق اهتمام وتأثير االستخبارات، لتقييم 
قربهم النسبي من األهداف العسكرية واألثر اإلنساني المحتمل 
يتضمن  أن  وينبغي  األهداف.  تلك  على  الهجوم  عن  الناجم 
نتاج إعداد االستخبارات الخاص بميدان القتال، وعلى وجه 

الخصوص:
 توفير تحليل مفصل للقوات المعادية المحتملة واألهداف 	 

العسكرية؛
 توفير تحليل مفصل لجميع المحميين قانوناً من أشخاص 	 

وأعيان ومنشآت ومناطق ضمن نطاق العمليات؛
 عناصر تحديد هوية القوات المعادية، بما في ذلك تمييز 	 

والهيئات  الطبية  الخدمات  أفراد  )أي  المحميين  أفرادها 
الدينية(؛

الخدمات 	  أفراد  )أي  للعدو  المقاتلة  غير  الوحدات   مواقع 
أفرادها  ووضع  وتحركاتها  الدينية(  والهيئات  الطبية 

ومنشآتها ووسائط نقلها؛
االعتقال 	  ومعسكرات  الحرب  أسرى  معسكرات   مواقع 

العسكرية أو المدنية )أي التي تقع تحت سيطرة العدو(؛
 الوضع القانوني لقوات الشرطة ووحدات الدفاع المدني 	 

هم  هل  )أي  المنظمة  الوطنية  الخدمات  من  ذلك  وغير 
أفراد من القوات المسلحة أم ال(؛

والقرى 	  المدن  )مثالً:  المدنيين  السكان  وتجمعات   مواقع 
والقرى الصغيرة والمالجئ ومخيمات الالجئين ومخيمات 

النازحين ومعسكرات المعتقلين المدنيين(؛



17فهم المشكلة - تقييم العوامل

 إمكـانية مواجـهة عنــاصر »هبــة جــماعية«1 معــادية 	 
يتصرفون كمقاتلين، عند اندالع العمليات العدائية، وكيفية 

التعامل معهم؛
 احتمال مشاركة مباشرة في األعمال العدائية من جانب 	 

مدنيين؛
 وجود العاملين مع األمم المتحدة )مدنيون أو عسكريون( 	 

ووضعهم  ومواقعهم  وجدوا،  إن  اإلنسانية،  والمنظمات 
وتحركاتهم؛

 األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة 	 
)مثالً: المياه الصالحة للشرب، المواد الغذائية ومخزونها، 

المناطق الزراعية، إلخ(؛
الدائمة أو المؤقتة، 	   المنشآت أو المرافق الطبية المدنية، 

والعاملون بها؛
الثقافية 	  القيمة  أو األعيان ذات  )المباني  الثقافية   األعيان 

والموظفون  به،  المعترف  حمايتها  مستوى  مع  العالية 
المكلفون بحمايتها(؛

المحتوية على قوى خطرة 	  الهندسية والمنشآت   األشغال 
والسدود  النووية  الطاقة  محطات  )أي  القانوني  بالمعنى 
التي  األخرى  المعّينة  المرافق  وكذلك  المياه(  وحواجز 
ومنشآت  الكيميائية  )الصناعات  موازياً  تهديداً  تشّكل 

النفط، على سبيل المثال(، والعاملون بها؛
منزوعة 	  )منـاطق  خـاص  بوضـع  تتمتع  التي   المنـاطق 

وسائل  من  مجردة  مواقع  محّيدة،  مناطق  أو  السالح 
المثال( والعاملون  الدفاع، بعثات دبلوماسية، على سبيل 

التابعون لها؛
المعــلومات 	  هـذه  لتحــديث  الضـرورية  التنسـيق   آليـة 

التخطيط  طوال  وعاجلة  مستمرة  بصورة  ومشاطرتها 
وسير العملية مع الوحدات األساسية ذات الصلة، بما فيها 

فريق االستهداف، على وجه الخصوص.

1    يشير مصطلح »الهّبة الجماعية« إلى سكان األراضي غير المحتلة الذين 
يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية 
دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية. ويجب معاملتهم 
الحرب  قوانين  يحترموا  وأن  علناً  السالح  يحملوا  أن  شريطة  كمقاتلين 
وأعرافها. ولهم الحق في أن يعاَملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في 

قبضة العدو.
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15- تشّكل طبيعة العدو ووضعه وانتشاره وقدرته القتالية 
بصورة  يقّيم  أن  للقائد  تتيح  أساسية  معلومات  عناصر 
المحتمل  أثرها  وبالتالي  المحتملة،  صحيحة مسارات عمله 
على الوضع اإلنساني. ويتضمن إعداد االستخبارات الخاص 
كثير  في  يتيح  مما  األرض،  لطبيعة  تحليالً  القتال  بميدان 
من األحيان تحديد سبل اقتراب العدو أو ممرات تحركاته. 
الخاص  االستخبارات  إلعداد  التحليل  هذا  وضع  ويتيح 
بميدان القتال إعطاء مؤشر بشأن ممرات تحركات المدنيين 
المحتملة، وبخاصة من حيث أنها تتعلق بمسارات عمل العدو 
المحتملة. وينبغي أن يكّون هذا التحليل بدوره وضع القائد 
لمسارات العمل الخاصة به. كما ينبغي أن يتناول إجراء أو 
دليل صنع القرار تكليف من يشغلون مناصب األركان ذات 
الصلة التقديم المتواصل للمعلومات، وبخاصة بشأن ما يلي:

 تحليل مسارات العمل المحتملة لألشخاص المحميين من 	 
أجل تكوين تخطيط القائد؛

 تحركات السكان المدنيين على مختلف الطرق ضمن نطاق 	 
نطاق  ضمن  مباشرًة،  خارجها  وكذلك  العمليات  منطقة 

تشكيل اهتمام االستخبارات؛
المعــلومات 	  هـذه  لتحــديث  الضــرورية  التنســيق   آليـة 

التخطيط  طوال  وعاجلة  مستمرة  بصورة  ومشاطرتها 
وسير العملية مع الوحدات األساسية ذات الصلة، بما فيها 

فريق االستهداف، على وجه الخصوص.

بميدان  الخاص  االستخبارات  إعداد  تحليل  إّن   -16
جميع  أبداً،  له  يوفر  ال  وربما  للقائد،  يوفر  ما  نادراً  القتال 
المعلومات التي يحتاجها. ويمكن سد الثغرات في معلوماته 
من خالل المعلومات المطلوبة المرفوعة إلى قيادته العليا، 
أو من خالل موارده الخاصة بالمعلومات والمراقبة وتحديد 
يحدد  أن  للقائد  بمكان  األهمية  واالستطالع. ومن  األهداف 
الثغرات في المعلومات التي يمكن أن تؤثر في قدرته على 
لقانون النزاعات المسلحة وأن يحاول  تسيير العمليات وفقاً 
دليل صنع  أو  إجراء  يؤكد  أن  ينبغي  وبالتالي،  توضيحها. 
القرار على أهمية وضع صورة كاملة قدر اإلمكان للشواغل 
اإلنسانية المحتملة. كما ينبغي تحديد النقص في المعلومات 
وتحديد  المسلحة  النزاعات  لقانون  االمتثال  في  يؤثر  الذي 
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األفعــال المنـاسبة كمهـام االستخبـارات والمـراقبة وتحـديد 
األهداف واالستطالع، بما في ذلك ما يلي:

 توفير قائمة مفصلة ووصف بشأن مقاتلي العدو واألهداف 	 
العسكرية المحتملة التي يجب التحقق من طبيعتها وموقعها 

و/ أو حركاتها؛
 توفير قائمة مفصلة وتعريف بجميع المحميين قانوناً من 	 

أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق، الذين يجب التحقق 
من مواقعهم وأوضاعهم وحركاتهم.

البيئة
تضم  التي  البيئة  عوامل  تحليل  في  النظر  يجب   -17
التضاريس والتركيبة السكانية من وجهة نظر العدو ووجهة 
النظر الخاصة على حٍد سواء، وسيكون ذلك، دون أدنى شك، 
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بفهم تحليل طبيعة األرض، إلخ. كما 
السكان  بوضع  وثيقاً  ارتباطاً  العوامل مرتبطة  تلك  ستكون 
المدنيين الذي سيكون عرضة، وبشكل خاص، أثناء فترات 
يتعّين  وبالتالي،  المحلية.  البيئية  التحديات  لتأثيرات  النزاع 
النسبية  العمل  بمسارات  يتعلق  ما  في  البيئية  العوامل  تقييم 
المحتملة )أي مسارات العمل الخاصة ومسارات عمل العدو 
ومسارات عمل السكان المدنيين( وأثر هذه الخيارات على 
المحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق. ولهذا 
الغرض، ينبغي أن يتناول إجراء أو دليل صنع القرار تكليف 
من يشغلون مناصب األركان ذات الصلة بالرصد المتواصل 
المناسب، ضمن  الوقت  للمعلومات، وفي  الفعالة  للمشاطرة 

هيئة األركان في ما يتعلق بما يلي:
بالمياه، 	  األغذية واإلمداد  )الصحة،  العام  اإلنساني   الوضع 

للـدعم  التحـتية  البنية  ووضـع  إلـخ(  الطبـية،  المـرافق 
)المستشفيات، مرافق مخزون األغذية، على سبيل المثال( 
والمخاطر والشواغل والقيود المرتبطة بهذه النظم وتطورها 
)بما في ذلك قدرتها على التعامل مع المتطلبات اإلضافية 

الناجمة عن النزاع(؛
 الروابط المحتملة بين العوامل البيئية ومخاطر األضرار 	 

توقيت  األمطار،  هطول  مستويات  )الحرارة،  العرضية 
بزوغ أول ضوء وأفول آخر ضوء، على سبيل المثال(؛
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ومخاطر 	  المعمارية  السمات  بين  المحتملة   الروابط 
الحطب  أو  األخشاب  )استخدام  العرضية  األضرار 
للسكن وتشييد المباني األخرى، عدم وجود أقبية كمالجئ 

محتملة، على سبيل المثال(؛
تقييم مخاطر األضرار البيئية وعواقبها؛	 
 تقييم مخاطر إطالق القوى الخطرة وعواقبه )أي بالمعنى 	 

وحواجز  السدود  النووية،  الطاقة  محطات  القانوني: 
تهديداً  تشّكل  أخرى  معّينة  مرافق  واستطراداً  المياه؛ 
موازياً )الصناعات الكيميائية ومنشآت النفط، على سبيل 

المثال(.

المدنيون
18- لقد جعلت طبيعة النزاع الحديث دور المدنيين واألثر 
اإلنساني للعمليات العسكرية يتسمان بأهمية على نحو متزايد 
في تشكيل هذه العمليات والتأثير فيها. ومع التوسع الحضري 
المتزايد وازدياد العمليات غير المتماثلة، فقد أصبح المدنيون 
وسط ميدان القتال. وهناك تقارير متوفرة على نطاق واسع 
تتضمن األنشطة العسكرية التي تؤثر على السكان المدنيين. 
المعلومات  يرد ضمن نطاق  الذي  التأثير  يترك  أن  ويمكن 
يجب  وبالتالي،  العسكري.  التخطيط  في  استراتيجية  آثاراً 
على القائد النظر في أفضل طريقة ليكفل أن يتم النظر على 
جانب  من  اإلنساني  والوضع  المدنيين  بالسكان  كاٍف  نحو 
التمييز  يعزز  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  األركان.  هيئة 
بين المدني )المحمي من الهجمات المباشرة بموجب قانون 
يشارك  آخر  شخص  أّي  أو  والمقاتل  المسلحة(  النزاعات 
بشكل مباشر في األعمال العدائية. وبالتالي، فقد يكون من 
المفيد أن يكون هناك تحليل منفصل لهذه المسألة، مستقل عن 
أّي تقييم للقوات المعادية والصديقة. على أّي حال، وألسباب 
إنسانية وعملياتية على حٍد سواء، ينبغي أن يوفر إجراء أو 

دليل صنع القرار توجيهات من أجل ما يلي:
)التركيبة 	  المدنية  المعلومات  من  معّينة  عناصر   تحديد 

وسائل  الدين،  الثقافة،  االقتصاد،  السكان،  السكانية، 
اإلعالم، الموقف، على سبيل المثال( ليتم جمعها وأخذها 

في االعتبار أثناء التخطيط؛
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 تحديد سيناريوهات الحالة األكثر احتماالً واألسوأ الخاصة 	 
بتطور وضع المدنيين؛

ومنشآت 	  وأعيان  أشخاص  من  قانوناً  المحميين   قرب 
والمخاطر  المتوقعة  العسكرية  األهداف  من  ومناطق 

المحتملة لألضرار العرضية؛
عن 	  العسكرية  األهداف  )تحديد  الوقائية  التدابير   تحديد 

مسافات  تحديد  البشرية،  االستخبارات  مصادر  طريق 
األضرار  مخاطر  لتفادي  المثال(  سبيل  على  السالمة، 

العرضية، أو الحد منها على أّي حال؛
 تقدير اإلصابات المدنية المحتملة )أي الجرحى والمرضى 	 

والغرقى والموتى الذين سيتعّين التعامل معهم باإلضافة 
وقدرة  الخاصة(  المرء  صفوف  في  اإلصابات  إلى 
السلطات والمرافق المدنية على التعامل بصورة مالئمة 
بنشوء فهم شامل  وثيقاً  ارتباطاً  معها )يرتبط هذا األمر 
للوضع اإلنساني والبنية التحتية للدعم أثناء تحليل البيئة(؛

 مخاطر نزوح السكان وموقع النزوح المحتمل واتجاهه 	 
)إذا لم يكن ذلك مدرجاً في إعداد االستخبارات الخاص 

بميدان القتال(؛
النازحين 	  األشخاص  تجاه  اعتماده  يجب  الذي   الموقف 

الذين  المدنيين  الضحايا  من  وغيرهم  والالجئين  داخلياً 
يدخلون أو يعبرون منطقة العمليات؛

 ترتيبات وكاالت الغوث اإلنسانية الناشطة في المنطقة )بما 	 
في ذلك كيفية التعرف عليها وطرق عملها وأنشطتها(؛

 تكليف من يشغلون مناصب األركان ذات الصلة باالتصال 	 
بالسلطات المدنية أو الوكاالت اإلنسانية؛

القانون 	  بإنفاذ  المكلفين  ومهام  دور  بشأن   معلومات 
من  أفراد  هم  )هل  المحلية  اإلنقاذ  ووكاالت  المحليين 

القوات المسلحة أم ال(.

قوات العدو
19- يسعى القائد وأركانه في تقييم القوة القتالية للعدو إلى 
أيضاً  وينبغي  ونواياه.  قدراته  بشأن  واضح  انطباع  تكوين 
استنتاج األثر اإلنساني المحتمل وعواقبه من قدرات العدو 
المسلحة.  النزاعات  لقانون  السليم  التطبيق  تفعيل  بغية 
والمعلومات المحدثة من إعداد االستخبارات الخاص بميدان 
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يوفر  أن  وينبغي  الشأن.  هذا  في  للغاية  مفيدة  تكون  القتال 
لتكليف من يشغلون  القرار توجيهات  إجراء أو دليل صنع 
مناصب األركان ذات الصلة بالتسليم المتواصل للمعلومات، 

وبخاصة حول ما يلي:
فضالً 	  المعادية  المسلحة  القوات  أفراد  وتحديد   تعريف 

الهجمات  من  المحميين  غير  اآلخرين  األشخاص  عن 
)أي: المدنيون المشاركون بصورة مباشرة في األعمال 

العدائية( واألهداف العسكرية؛
 تقدير إصابات العدو المحتملة )أي: الجرحى والمرضى 	 

والغرقى والموتى واألسرى الذين سيتعّين التعامل معهم 
باإلضافة إلى اإلصابات في صفوف المرء الخاصة(؛

 التقييم واألخذ المباشر بعين االعتبار لألثر المحتمل لمسار 	 
أشخاص  من  قانوناً  المحميين  على  الممكن  العدو  عمل 
وأعيان ومنشآت ومناطق، بما في ذلك السيناريو »األكثر 
احتماالً« و»األسوأ حالة« )تسجيل وعرض ذلك التقييم 
على القائد أثناء التخطيط وفي سير العملية، على سبيل 

المثال(.

القوات الخاصة )أو الصديقة(
مواردهم  استعراض  عند  وأركانه  القائد  على  يتعّين   -20
المتاحة وما يتطلبه تحقيق كل عمل من األعمال أن يكفلوا أن 
تكون المهام الضرورية لالمتثال لقانون النزاعات المسلحة 
من  كجزء  القوة  عناصر  إلى  وإسنادها  تحديدها  جرى  قد 
إعداد  لحالة  الموضوعي  التقييم  عليهم  يتعّين  كما  الخطة. 
مرؤوسيهم لتنفيذ هذه المهام وفقاً لقانون النزاعات المسلحة 
)قدرتهم على تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين، أو التصرف 
وفقاً للقانون، على سبيل المثال(. وينبغي أن يحدد إجراء أو 

دليل صنع القرار ما يلي:
في 	  مرؤوسيه  معرفة  من  التحقق  عن  القائد   مسؤولية 

النزاعات  قانون  بموجب  وواجباتهم  بحقوقهم  يتعلق  ما 
المسلحة؛

أو 	  وتجهيزهم  الجنود  تدريب  كفاية  من  التحقق   شرط 
تحديد االحتياجات اإلضافية:

وسلوكهم  - وواجباتهم  بحقوقهم  يتعلق  ما  في   عموماً، 
من  قانوناً  المحميين  مع  تماس  على  يكونون  عندما 
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يأسرون  )عندما  ومناطق  ومنشآت  وأعيان  أشخاص 
أو يحتجزون أشخاصاً، على سبيل المثال( أو عندما 
يصبحون هم أنفسهم أشخاصاً محميين قانوناً )عندما 
سبيل  على  أسرى،  أو  غرقى  أو  جرحى  يصبحون 

المثال(؛
 وبخاصة، في ما يتعلق بأداء المهام المحددة والضمنية  -

)جمع الجرحى والمرضى والغرقى، تفاصيل الدفن، 
حراسة و/ أو استجواب األشخاص المقبوض عليهم، 
الهندسية  األشغال  حراسة  الثقافية،  األعيان  حراسة 
سبيل  على  خطرة،  قوى  على  المحتوية  والمنشآت 

المثال(.
إلى إصدار وسائل تعريف مناسبة والتحقق من 	   الحاجة 

استخدامها الفعال وفقاً للقانون، وبخاصة كفالة أال يرتقي 
استخدامها في ظروف معّينة إلى الغدر )أي تلك األفعال 
التي تستثير ثقة الخصم وتدفعه إلى االعتقاد بأّن له الحق 
في منح الحماية أو أّن عليه التزاماً بمنحها بموجب قانون 
النزاعات المسلحة مع تعمد خيانة هذه الثقة بما يؤدي إلى 

قتل أو إصابة أو أسر الخصم(:
 ألفراد القوات المسلحة )بزات نظامية وبطاقات هوية  -

وأقراص هوية للجميع، شارات حماية مميزة ألفراد 
الخدمات الطبية والهيئات الدينية، على سبيل المثال(؛

المسلحة  - القوات  يتبعون  أو  يرافقون  الذين   للمدنيين 
دينية  هيئات  أو  طبية  خدمات  أفراد  مدنية،  )طواقم 
مدنية، صحفيون، مقاولون مدنيون، على سبيل المثال( 
)بطاقات هوية وأقراص هوية للجميع، شارات حماية 
مميزة ألفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية، على 

سبيل المثال(.
والجرحى 	  )لألسرى  الالزمة  بالسجالت  االحتفاظ   شرط 

سبيل  على  األعداء،  قبور  ومواقع  األعداء  من  والموتى 
المثال( وإرسال جميع البيانات فوراً إلى النسق األعلى؛

 شرط تقدير اإلصابات المحتملة في صفوف قوات المرء 	 
والموتى(  والغرقى  والمرضى  الجرحى  )أي:  الخاصة 

وقدرة القوة على التعامل معها؛
باحترام 	  يتعلق  ما  في  اللوجستية  الجوانب  من   التحقق 

اإلمداد  اإلمداد، طرق  المسلحة )طرق  النزاعات  قانون 
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المخصصة  الطرق  المأهولة،  المناطق  لتفادي  البديلة 
لحركة المرور المدنية، التدابير الوقائية لتفريغ وتخزين 
اإلمدادات الخطيرة، إجراءات المصادرة، سلسلة اإلخالء 
األعداء،  من  األسرى  المقاتين  إجالء  سلسلة  الطبي، 
جوار  في  الوحدات  مواقع  اختيار  عند  الوقائية  التدابير 
المحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق، 
طلب موارد إضافية أو التعاقد معها أو مصادرتها، على 

سبيل المثال(؛
الصلة 	  ذات  األركان  مناصب  يشغلون  من   تكليف 

إلرسال  الالزمة  االتصال  وسائل  وفعالية  وجود  تقييم 
المعلومات المتعلقة باحترام المحميين قانوناً من أشخاص 
المدنية،  بالسلطات  )االتصال  ومناطق  وأعيان ومنشآت 
إنذار  الغرقى،  أو  المرضى  أو  الجرحى  قنوات إلخالء 
ذلك«،  الظروف دون  تحل  لم  الهجوم »ما  قبل  السكان 

على سبيل المثال(؛
األركان 	  هيئة  ضمن  المناسب  الوقت  في  لالتصال   آلية 

لقانون  وفقاً  المهام  إلنجاز  القوة  تأهب  حالة  بخصوص 
النزاعات المسلحة، ومن أجل إبالغ قرار القائد؛

 تدابير لمعالجة أوجه القصور المحتملة )تدريب إضافي، 	 
إصدار وسائل تحديد الهوية المفقودة، على سبيل المثال(.

الوقت   
21- الوقت، وغالباً ما يكون مرتبطاً بالمكان، يقّيد ال محالة 
مسارات العمل المحتملة. فعلى القائد أو هيئة أركانه تقدير 
ويتضمن  المحددة.  المهام  من  مهمة  بكل  الخاص  التوقيت 
التوقيت تسلسل المهام ومدة كٍل منها على حٍد سواء، بقدر 
مع  تماس  حدوث  قبل  بواقعية  ذلك  بتقدير  القيام  يمكن  ما 
من  وتيرة  إحداث  على  سيرّكز  القائد  أّن  وبخاصة  العدو. 
شأنها تحقيق أهدافه بوتيرة أعلى من خصمه. بيد أنه يتعّين 
الصلة  ذات  عملياته  وتيرة  في  ينظر  أن  أيضاً  القائد  على 
إلى  باإلضافة  يتعّين،  ولذا  المدنيين.  السكان  أفعال  بردود 
تحليل الجداول الزمنية المحتملة التي يمكن توقعها ألعمال 
المدنيين على  السكان  لرد فعل  العدو، إجراء تحليل مماثل 
أّي  في  العسكرية  العمليات  مدة  وستشّكل  النزاع.  آثار 
به  سيتأثر  الذي  المدى  تقييم  في  مهماً  عامالً  معّينة  منطقة 
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للمدة،  دقيق  تقدير  إجراء  فإّن  وبالتالي،  المدنيون.  السكان 
يجري  الذي  اإلنسانية  التحتية  البنية  بتحليل  مرتبطاً  يكون 
تناوله أثناء إعداد االستخبارات الخاص بميدان القتال، يمكن 
عملية  أثناء  بالتناسب  الخاصة  القائد  قرارات  في  يؤثر  أن 
القرار  صنع  دليل  أو  إجراء  يتناول  أن  وينبغي  التخطيط. 

تكليف موارد األركان النظر في ما يلي:
المخاطر 	  لتفادي  الوقائية  التدابير  التخاذ  الالزم   الوقت 

المحدقة بالمحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت 
ومناطق، أو الحد منها على أّي حال، في التخطيط وفي 
إنذار  لتوجيه  الالزمة  والوسائل  )الوقت  العمليات  سير 
فعال للسكان قبل الهجوم، الوقت الالزم للمدنيين لالحتماء 
أو ليتم إجالؤهم، الشروط لوقف إطالق نار محتمل من 
باألدوية  أنفسهم  تزويد  بإعادة  المدنيون  يقوم  أن  أجل 
عندما  للهجوم  موعد  تحديد  إمكانية  والمياه؛  واألغذية 
ومنشآت  وأعيان  أشخاص  من  قانوناً  المحميون  يكون 

ومناطق أقل عرضة للخطر، على سبيل المثال(؛
لحماية 	  الوقائية  التدابير  اكتمال  لضمان  الالزم   الوقت 

المحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق، 
بما في ذلك تدريب خاص على المهمة للجنود إذا اقتضى 

األمر؛
 الجدول الزمني للتحركات المحتملة أو النزوح المحتمل 	 

للسكان المدنيين؛
 قدرة البنية التحتية للدعم اإلنساني على التحمل في ظل 	 

العمليات  تفرضها  سوف  التي  اإلضافية  الضغوطات 
العسكرية المخطط لها )أيام اإلمداد في المرافق الطبية بما 
في ذلك األدوية والوقود، قدرات نظم إمدادات المياه في 
الموقع الطبيعي وعلى الطرق المحتملة لنزوح السكان، 
تزويدها  إعادة  يمكن  ال  التي  األغذية  مخزونات  كفاية 

باألغذية بسبب القتال، على سبيل المثال(؛
 الفترة الزمنية التي يتطلبها إبقاء أسرى الحرب والمحتجزين 	 

اآلخرين عند كل مرحلة من مراحل االحتجاز والمواقع.
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قواعد االشتباك   
22- قواعد االشتباك تصدرها السلطات المختصة، وتساعد 
يجري  أن  يمكن  التي  والقيود  الظروف  حدود  رسم  في 
أهدافها.  تحقيق  بغية  ضمنها  المسلحة  القوات  استخدام 
وهي توفر الترخيص باستخدام القوة وتحديد مواقع القوات 
القيود  القدرات المحددة و/ أو  وتموضعها واستخدام بعض 
ال  أنه  من  الرغم  وعلى  أخرى.  أمور  بين  من  ذلك،  على 
يمكن استنتاج مهام قتالية إضافية من هذه العوامل اإلضافية، 
إال أنها يمكن أن يكون لها تأثير على إدارة حملة أو عملية 

واسعة النطاق أو معركة أو اشتباك.
23- يجب أن تلخص قواعد االشتباك، كحد أدنى، االلتزامات 
في  تطبيقها  الواجب  المسلحة  الـنزاعات  لقـانون  القـانونية 
عســكرية  ألسبـاب  تكـون،  أن  ويمكن  السـائدة.  الظـروف 
المسلحة.  النزاعات  قانون  من  بكثير  تقييداً  أكثر  وسياسية، 
وبالتالي، ينبغي أن يتناول إجراء أو دليل صنع القرار ما يلي:

 تكليف من يشغل مناصب األركان ذات الصلة بتقييم قواعد 	 
كانت  إذا  ما  لتقرير  األعلى  القائد  من  المتلقاة  االشتباك 
باالستخدام  السماح  دون  المهمة  نجاح  من  للتمكن  كافية 
المفرط للقوة الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لقانون 

النزاعات المسلحة؛
لطـلب 	  األعـلى  القـائد  مـع  الحـوار  إلتاحـة  تنسـيق   آليـة 

توضيحات لقواعد االشتباك إذا اقتضى األمر، وتحديداً إذا 
كانت وسائل أو أساليب القتال التي تبدو أنها غير متوافقة 

مع اإلطار القانوني مسموحاً بها.



وضع مسارات العمل 
وتقييمها

24- ينطوي وضع مسارات العمل على عملية معقدة بغية 
وضع خيارات لتحقيق اآلثار الحاسمة المحددة من ِقَبل القائد 
على أنها ضرورية إلنجاز مهمته ضمن القيود المفروضة 
من جانب العوامل التي جرى تحديدها أثناء التقدير. وتشمل 
العملية توزيع القوات على المهام وتزامن األنشطة العسكرية 
الحتمية  والحدود  القيود  المهمة ضمن هذه  تحقيق  أجل  من 
للموارد المتاحة. وعلى وجه الخصوص، فإّن العملية سيتم 
تحديدها في الوقت المناسب، وسوف تذكر بالتفصيل توزيع 
أن  وسيتعّين  النيران.  إدماج  مع  المهام  على  القتالية  القوة 
الخاص  لالحترام  بتقدير  العملية  هذه  في  خطوة  كل  تحاط 

بقانون النزاعات المسلحة.

التزامن
25- بعد أن يقوم األركان بتحليل المهام المحددة والضمنية 
عليه،  فرضها  جرى  التي  أو  القائد  فرضها  التي  والقيود 
يضعون مسارات العمل لتحقيق النتائج المرجوة ضمن هذه 
بالضرورة  للعملية تحكمه  الزمني  المعّينة. والجدول  القيود 
مصفوفة اآلثار المتأتية خالل التخطيط وتَوفر الموارد من 
حٍد  على  اللوجستية  والخدمات  القتالية  والقوة  الوقت  حيث 
سواء. بيد أنه ينبغي أيضاً، من أجل الوفاء بالتزامات قانون 
االعتبار  في  الزمني  الجدول  يأخذ  أن  المسلحة،  النزاعات 
إلى  يقلل،  أن  يمكن  الذي  القتال  لعمليات  المحتمل  التوقيت 
الحد األدنى الممكن، األثر على المحميين قانوناً من أشخاص 
وأعيان ومنشآت ومناطق. وينبغي أن يوفر إجراء أو دليل 

صنع القرار تدابير من أجل النظر في ما يلي:
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 توقيت العمليات من أجل تفادي أثرها اإلنساني، أو الحد 	 
من  للحد  ليلي  هجوم  اختيار  )مثالً:  حال  أّي  على  منه 
الهجمات  أو مزامنة  قانوناً،  المحميين  وجود األشخاص 
بحيث يمكن استخدام النيران األكثر دقة من أجل التقليل 

من مخاطر األضرار العرضية(؛
 إتاحة مهلة بين اإلنذار وبدء الهجوم، وذلك إلتاحة الوقت 	 

للمدنيين لالحتماء، حيثما كان ذلك مناسباً؛
 إتاحة الوقت والمجال لألشخاص المحميين قانوناً لالنتقال 	 

إلى مناطق األمان، حيثما أمكن.

توزيع القوة القتالية 
المهام بطريقة  القوات على  26-  ينبغي أن يجري توزيع 
تدعم االمتثال لقانون النزاعات المسلحة. وعلى سبيل المثال، 
فإّن نشر أشكال مميزة إلى حٍد ما من القوة والنيران القتالية 
سيكون له تأثير على المخاطر بالنسبة للمحميين قانوناً من 
توزيع  في  األركان  يضمن  أن  وينبغي  وأماكن.  أشخاص 
القوات على المهام أن يكون أولئك الذين أُسندت إليهم المهام 
التي سترتب عليهم مسؤوليات معّينة خاصة باالمتثال للقانون 
)مثالً: حرس أسرى الحرب، الخفراء الطبيون، إلخ( مدربين 
المهام.  بهذه  خاص  إلشراف  ويخضعون  مالئم  نحو  على 
وينبغي أن يوفر إجراء أو دليل صنع القرار توجيهات تتعلق 

بما يلي:
 النظر في توزيع القوة القتالية من أجل تفادي المخاطر أو 	 

اآلثار على المحميين قانوناً من أشخاص وأماكن، أو الحد 
منها في جميع األحوال؛

 االختيار الدقيق للقوات التي سُتستخدم في مهام ذات صلة 	 
خاصة باحترام قانون النزاعات المسلحة؛

صلة 	  ذات  مهام  في  المشاركة  للقوات  المالئم   التدريب 
واإلشراف  المسلحة  النزاعات  قانون  باحترام  خاصة 

عليها.

 نشر القوات
القوات في االعتبار شرط  ينبغي أن تأخذ خطة نشر   -27
وأعيان  أشخاص  من  قانوناً  المحميين  تعريض  تفادي 
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ومنشآت ومناطق للخطر عبر جعلهم أهدافاً محتملة. وينبغي 
أن يتناول إجراء أو دليل صنع القرار ما يلي:

 حظر إقامة مواقع عسكرية، بما في ذلك مواقع لوجستية 	 
مضادة  أسلحة  هاون،  مدافع  )مدفعية،  ناري  وإسناد 
للطائرات، على سبيل المثال( على مقربة من المحميين 
وعندما  ومناطق،  ومنشآت  وأعيان  أشخاص  من  قانوناً 
المدنيين  المسؤولية إجالء  تقتضي  ذلك،  تفادي  يمكن  ال 
وضع  أو  مالجئ،  في  إيواءهم  أو  للخطر  المعرضين 

عالمة على أماكن وجودهم كحد أدنى؛
القتال. 	   أن تكون مواقع المرافق الطبية بعيدة من مواقع 

وعندما ال يكون ذلك ممكناً، فإّن قرار وسم هذه المرافق 
وفقاً  يكون  المميزة  الحمائية  بالشارة  وسمها  عدم  أو 
)أي  والغدر  الشارة  استخدام  إساءة  تحظر  التي  للقواعد 
تلك األفعال التي تستثير ثقة الخصم وتدفعه إلى االعتقاد 
بأّن له الحق في منح الحماية أو أّن عليه التزاماً بمنحها 
هذه  خيانة  تعمد  مع  المسلحة  النزاعات  قانون  بموجب 

الثقة بما يؤدي إلى قتل أو إصابة أو أسر الخصم(؛
 الواجب، عند االقتضاء، في إجالء أو حماية أو حراسة 	 

من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق  قانوناً  المحميين 
)بما في ذلك وسم مواقعهم(؛

بأّي 	  ممثلهم(  عبر  أو  )مباشرًة  السكان  إبالغ   ضرورة 
تهديد أمني خطير يهدد بيئتهم )انقطاع الطرق أو وسائل 
سبيل  على  ألغام،  حقول  لجسر،  معّد  تدمير  االتصال، 

المثال( في الوقت المناسب؛
له 	  مبرر  ال  بأذى  التسبب  تفادي  في  القائد   مسؤولية 

لألشخاص المحميين قانوناً أو بأضرار لألعيان والمنشآت 
قتال  )دبابات  ثقيلة  عسكرية  موارد  بتحريك  والمناطق 
رئيسة، مدفعية ذاتية الدفع، على سبيل المثال( عبر القرى 

أو المناطق المحمية األخرى؛
 العملية التي يمكن أن يطلب القادة عبرها، على المستوى 	 

المناسب، تعليق الحماية القانونية لعين ثقافية عندما يبرر 
الوضع التكتي ذلك وال يكون هناك من بدائل أخرى. وأّي 

طلب يستلزم تحديد مدة سحب الحصانة.
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النيران  
من  أساسياً  جزءاً  للنيران  المناسب  االستخدام  يشّكل   -28
العمليات القتالية الفعالة. ويمثل التحكم بالنيران عبر عملية 
استهداف محدثة بصورة دقيقة ومستمرة، وتزن بموضوعية 
توّقع األضرار العرضية مقابل القيمة العسكرية للهدف في 
الظروف السائدة في ذلك الوقت، عنصراً أساسياً من عناصر 
االمتثال لقانون النزاعات المسلحة. ويكتسي استخدام تدابير 
دقيقة ومفهومة جيداً خاصة بالتحكم في اإلسناد الناري أهمية 
أشخاص  من  قانوناً  المحميين  حماية  تجري  أن  كفالة  في 
وأعيان ومنشآت ومناطق. باإلضافة إلى ذلك، فإّن الوسائل 
واألساليب التي يمكن أن ُتستخدم في إدارة العمليات العسكرية 
ليست بال قيود، وهذا من شأنه أن يكون له أهمية خاصة عند 
التخطيط الخاص بالنيران في دعم خطة القائد. وينبغي أن 

يتناول إجراء أو دليل صنع القرار ما يلي:
 تحـديد الطبيـعة الدقــيقة واالستخــدام الحـالي أو المـتوقع 	 

المحيطة  المناطق  وكذلك  المحتملة،  العسكرية  لألهداف 
بها، والتحقق من ذلك )بما في ذلك المسافة بين األهداف 
العسكرية والمحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت 

ومناطق(؛
 التقييم الممنهج للمـزايا العســكرية المـلموسة والمبـاشرة 	 

المتوقعة من استهداف الهدف؛
التقييم الممنهج لألضـرار العرضية المحتملة؛	 
 تحديد وسائل أو أساليب القتال المقيدة أو المحظورة )حظر 	 

األسلحة الكيميائية والبيولوجية، على سبيل المثال(؛
 اختيار التدابير الفعالة من أجل تفادي المخاطر المحتملة 	 

لألضـرار العرضـية، أو الحـد منـها في جمـيع األحـوال، 
وعلى سبيل المثال، اختيار الوسائل المناسبة للهجوم )تقييد 
أو حظر أسلحة معّينة(؛ اختيار التوقيت المناسب )القيام 
بالهجوم عندما يكون العمال المدنيون غير موجودين، أو 
على األقل عندما تكون األعداد الدنيا موجودة، على سبيل 
المثال(؛ نيران مدفعية متدرجة؛ استخدام نيران مراقبة؛ 
تحديد خطوط عدم إطالق النار؛ أو تقييد استخدام ذخائر 

معّينة في قطاعات معّينة؛
للتقديم 	  القرار(  عملية صنع  التوقيت ضمن  )تشمل   آلية 
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الفعال للتوازن بين المزايا العسكرية المتوقعة والمخاطر 
المحتملة لألضرار العرضية )التناسب(؛

من 	  )للتمكن  القائد  وقرار  التوازن  ذلك  لتسجيل   وسيلة 
عملية الدروس المستخلصة وتحديد أفضل الممارسات(؛

المراجعة 	  أجل  من  العمليات،  جميع  خالل   تدابير، 
على  وآثاره  للهجوم  العسكرية  للضرورة  المستمرة 
الوقائية  للتدابير  المناسب  الوقت  في  التطبيق  األرض؛ 
المالئمة كلما مال ميزان التناسب ضد القيام بالهجوم أو 

مواصلته )بما في ذلك إلغاؤه(.

قواعد االشتباك 
29- يجب أن تلخص قواعد االشتباك، كحد أدنى، االلتزامات 
في  تطبيقها  الواجب  المسلحة  النزاعات  لقانون  القانونية 
الظروف السائدة، وأن تكون متالئمة مع مسار العمل. ويمكن 
بالسياسات،  تتعلق  وأسباب  عسكرية  وألسباب  تكون،  أن 
ويتداول  المسلحة.  النزاعات  قانون  من  بكثير  تقييداً  أكثر 
االشتباك  قواعد  في  األحيان،  كثير من  في  وأركانه،  القائد 
المتاحة مع القائد األعلى، أو مع من يتولى قواعد االشتباك، 
من أجل منحه حرية المناورة لتحقيق مهمته على النحو الذي 
يراه مناسباً. وينبغي أن تعطي قواعد االشتباك حرية كافية 
في استخدام القوة بما يتيح للقائد تحقيق غرضه العسكري، 
وليس أكثر من ذلك. ويمكن للقائد أيضاً، وبحسب مستواه، 
أن يستخلص قواعد االشتباك التي يتلقاها من رئيسه لتناسب 
مرؤوسيه )أي تكييف قواعد االشتباك للمرؤوسين وفقاً للمهام 
االشتباك  قواعد  تصبح  أن  يمكن  َثّم،  ومن  إليهم(.  المسندة 
احتفاظ  مع  للمرؤوسين،  تقييداً  أكثر  األحيان  من  كثير  في 
إلزام  وبالتالي  معّينة،  قاعدة  بشأن  بالتفويض  األعلى  القائد 
الحاجة.  دعت  كلما  القاعدة  عن  التخلي  بطلب  المرؤوس 

وينبغي أن يتناول إجراء أو دليل صنع القرار ما يلي:
مستوى 	  )على  لوضع  واإلجراءات  السلطة   مستويات 

عاٍل( أو تداول )بين قائد ورئيسه( أو استخالص )عملية 
اشتباك متوافقة  قواعد  تجاه مرؤوسيه(  قائد  موجهة من 

مع قانون النزاعات المسلحة؛
القانونيين 	  المستشارين  المشترك بين  العمل   آلية لضمان 

وأركان العمليات/ التخطيط في وضع قواعد االشتباك؛
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 عملية يجري بها تنقيح قواعد االشتباك، واحتمال تقييدها 	 
إذا كان ذلك مناسباً لضمان توافقها مع قانون النزاعات 

المسلحة، قبل إصدارها إلى المرؤوسين؛
األغراض 	  لهذه  مالئم  نحو  على  بين  مدرَّ  تكليف ضباط 

كجزء من وضع مسارات العمل؛
ِقَبل 	  من  االشتباك  قواعد  على  الشخصي  للتصديق   آلية 

القائد عندما يختار مسار عمله؛
تلك 	  وتدريب  التابعة  الوحدات  في  االشتباك  قواعد   نشر 

الوحدات على تطبيق واحترام تلك القواعد.

المحاكاة الحربية  
30- ينبغي النظر في مزايا وعيوب مسارات العمل مقابل 
المعايير المناسبة بغية ضمان أن تكون قد أخذت في االعتبار 
التوجيهات المقدمة من ِقَبل القائد بعد تحليل المهمة. ويمكن، 
إذا سمح الوقت، محاكاة كل مسار عمل من أجل المساعدة في 
تقرير أّي مسار ينبغي اعتماده. وعندما يتساوى مساران أو 
أكثر من مسارات العمل في التأثير العسكري وفي الكفاءة، 
فينبغي عندئٍذ تفضيل مسار العمل الذي يترك أثراً أقل على 
ومناطق.  ومنشآت  وأعيان  أشخاص  من  قانوناً  المحميين 
األدوات  أو  النمذجة  أو  الحربية  المحاكاة  ُتستخدم  وحيثما 
المشابهة الختبار أو تقييم مسارات العمل، فينبغي أن يتناول 

إجراء أو دليل صنع القرار ما يلي:
مختلف 	  على  يترتب  الذي  اإلنساني  لألثر  مقاييس   نظام 

الخيارات إلدراجه كأحد العوامل في القرار؛
من 	  )للتمكن  والقرار  القياس  ذلك  لتسجيل  مقاييس   نظام 

عملية الدروس المستخلصة وتحديد أفضل الممارسات(.



قرار القائد 
هيئة  عمل  بعد  مستوى،  كل  على  مسؤول،  القائد   -31
األركان أو بعد تقدير فردي، عن القرار النهائي بشأن مسار 
العمل وتكليف المرؤوسين. وتشمل هذه المسؤولية الجوانب 
العسكرية والقيادية والفردية والقانونية، وتمتد طوال التنفيذ 
للقائد.  الدائمة  السيطرة  وظيفة  خالل  من  للمهمة  الكامل 
القانونية  المشورة  القائد قادراً على طلب  وينبغي أن يكون 
في اختياره لمسار العمل عند االقتضاء. ومن َثّم، ينبغي أن 

يتناول إجراء أو دليل صنع القرار ما يلي:
 تـوفـر المسـتشارين القـانونيين على مخــتلف المسـتويات 	 

)العدد، إمكانية الوصول إلى القائد، توفرهم ضمن الوحدات 
وفقاً لمهامها بدالً من أحجامها(؛

القادة 	  جانب  من  القانونيين  المستشارين  الستشارة   آلية 
متوفراً  المتخصص  الشخص  هذا  مثل  يكون  ال  عندما 

ضمن األركان الخاصة بهم.

في نهاية التخطيط
32- يجب أن يختار القائد من بين مختلف مسارات العمل 
الممكنة المسار الذي يمثل حسب رأيه الطريقة األكثر فعالية 
بين  ممكناً  االختيار  يكون  عندما  ذلك،  مع  مهمته.  إلنجاز 
مسارات عمل متساوية الفعالية، فيجب أن ُتعطى األفضلية 
المحميين  على  محتمل  أثر  أقل  على  ينطوي  الذي  للمسار 
ولذلك،  ومناطق.  ومنشآت  وأعيان  أشخاص  من  قانوناً 
مة مع  يجب أن تكون مسارات العمل المقترحة قانونية ومقدَّ
للتناسب.  وتقييم  بها  المرتبطة  العرضية  األضرار  مخاطر 
التي  األدوات  للقائد  القرار  صنع  إجراء  يوفر  أن  وينبغي 

تمكنه من صنع هذا القرار:
 جميع عناصر االستخبارات المتوفرة، بما في ذلك الثغرات 	 

المعـروفة، مدَمجـة في أداة تتيـح للقـائد أن يقـّيم مخـاطر 
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األضرار العرضية، وبخاصة من خالل تحديد المحميين 
قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق، إذا دعت 
الحاجة وإذا سمح الوقت، مما يتيح له طلب إتمام البيانات 

المتاحة أو التحقق منها.
التحقق 	  جرى  التي  العسكرية  األهداف  بجميع   قائمة 

المزايا العسكرية  منها، تحدد درجات أولوياتها وتوازن 
الملموسة التي يمكن أن تقدمها مقارنًة باألضرار الجانبية 

التي قد تسببها الهجمات عليها؛
 صيغة لتسجيل العرض للقائد بخصوص حجم األضرار 	 

العرضية المتوقعة المرتبطة بمسارات العمل المقترحة؛
المتاحة 	  والموارد  األساليب  مشروعية  بشأن   توصيات 

األلغام، وضع عالمات على حقول  المحرقة،  )األسلحة 
األلغام، على سبيل المثال( التي سيجري استخدامها في 
اختيار  بشأن  وتوصيات  العمل،  مسار  خيارات  مختلف 
تلك الوسائل واألساليب التي من المحتمل أن تسبب الحد 
األدنى من األضرار للمحميين قانوناً من أشخاص وأعيان 

ومنشآت ومناطق؛
 تحليل لقواعد االشتباك الواردة من مستوى أعلى والتي 	 

جرى استخالصها للوحدات التابعة وفقاً لمهامها المحددة.

مخطط المناورة
من  المفضل  العمل  مسار  اختيار  يجري  أن  بمجرد   -33
ِقَبل القائد، يضع األركان معاً كل التخطيط لصياغة مخطط 
المناورة للعملية. وينص مخطط المناورة على »ماذا وأين 
ومتى وكيف« ستحقق القيادة غرضها في ما يتعلق بالعدو، 
الذي يجب  الدور«  المرؤوسون »ما هو  من أجل أن يفهم 
أن يقوموا به في العملية و»ما هي النتيجة« التي سيحققون. 
المحتملة  العرضية  ويجب أن تؤخذ في االعتبار األضرار 
التي تلحق بالمحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت 
المختلفة في  المتاحة  الموارد  الناجمة عن طبيعة  ومناطق، 
مخطط المناورة وحركتها واستخدامها. ويتعّين تقييم التدابير 
الوقائية بصورة متواصلة، وبخاصة لكفالة االحترام لمبادئ 
التمييز والتناسب على كل مستوى من مستويات القيادة وفي 
تتناول عملية صنع  أن  وينبغي  كل مرحلة وعملية حرب. 

القرار ما يلي:



35قرار القائد 

 التوقيت ضمن عملية صنع القرار لهذه التدابير الوقائية 	 
الواجب اتخاذها؛

 شرط إبقاء مواقع األهداف العسكرية )وحدات المقاتلين، 	 
على  الصيانة،  ورش  أو  منشآت  اللوجستية،  الخدمات 
سبيل المثال( بعيدة قدر اإلمكان من المحميين قانوناً من 
أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق. وعندما ال يمكن تفادي 
بدقة  المشروعة  العسكرية  األهداف  ترسيم  فيجب  ذلك، 
التجميع  باإلجالء،  القيام  )مثالً:  الوقائية  التدابير  واتخاذ 
ووضع العالمات، اإليواء في مالجئ، توجيه إنذار مسبق 
وبوسائل مجدية للسكان »ما لم تحل الظروف دون ذلك« 

قبل الهجوم، استخدام طرق لوجستية بديلة، إلخ(
بعيداً 	  الطبية  المنشآت  أو  الوحدات  مواقع  إقامة   أهمية 

من الوحدات المقاتلة واألهداف العسكرية كلما كان ذلك 
ممكناً. ويجب ربط هذا األمر بالقرارات بشأن استخدام 
الشارة  استخدام  إساءة  لحظر  وفقاً  الحمائية  الشارات 
والغدر )أي تلك األفعال التي تستثير ثقة الخصم وتدفعه 
عليه  أّن  أو  الحماية  منح  في  الحق  له  بأّن  االعتقاد  إلى 
التزاماً بمنحها بموجب قانون النزاعات المسلحة مع تعمد 
أسر  أو  إصابة  أو  قتل  إلى  يؤدي  بما  الثقة  هذه  خيانة 

الخصم(؛
المسلحة 	  القوات  أفراد  لهوية  السليم  التحديد  من   التحقق 

هوية،  بطاقة  موحد،  )لباس  يتبعونهم  الذين  وأولئك 
المقاتلين،  لغير  المميزة  الحماية  شارات  هوية،  أقراص 
على سبيل المثال(، بما في ذلك الوسائل المتعاقد عليها أو 

المصادرة )مثالً: وسائل النقل(؛
الجـرحى 	  مـع  الســليم  للتعـامل  الكـافية  المــوارد   توفـر 

والمــرضى والغــرقى والمـوتى وأفراد العدو األسرى، 
والتـدابير الـواجب اتخـاذها )البحــث والجــمع وتحــديد 
الهـوية والنـقل والحـراسة واإليواء، على سبـيل المـثال( 
قانون  بالتزامات  للوفاء  المطلوبة  الخاصة  واإلجراءات 
النزاعات المسلحة )بما في ذلك تحديد الهوية والتسجيل 

ونقل البيانات إلى النسق األعلى(؛
الخـدمات 	  أفـراد  المحتـمل على  اإلبقاء  بشـأن   التوصـية 

الطبية والهيئات الدينية التابعة للعدو )أي لرعاية جرحاهم 
ومرضاهم أو الذين يقعون في األسر(؛
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بالعدو( 	  الخاصة  القتال   تحديد غنائم الحرب )أي أدوات 
واإلجراءات الخاصة بالتعامل معها وباالستخدام المحتمل 

لها؛
 تحديد واستكشاف وإنشاء نقاط تجميع ومراكز استجواب 	 

ومعسكرات لألشخاص الذين يقعون في األسر؛
تحديد مواقع وإجراءات لدفن رفات الموتى؛	 
 مستوى السلطة المتوقع الذي يمكن أن يأذن بالتنازل عن 	 

حماية عين ثقافية؛
 الحفاظ على االتصال بالسلطات المدنية حيثما يكون ذلك 	 

مناسباً أثناء التنفيذ.

أثناء التنفيذ   
القانونية  القواعد  تطبيق  عن  القائد  مسؤولية  تشمل   -34
السيطرة  مهمة  خالل  من  التنفيذ  لمرحلة  الكامل  النطاق 
الدائمة المنوطة به. ويجب أن يعكس اختياره لمسار العمل 
هذه المسؤولية، وأن يقّدم له أفضل خيار لتحقيق هذا الشرط. 
وينبغي أن يتضمن إجراء أو دليل صنع القرار أحكاماً بشأن 

ما يلي:
 الرصد المستمر واإلبالغ المتواصل بشأن حجم األضرار 	 

العرضية؛
 قدرة القائد طوال كامل مرحلة التنفيذ على تغيير أو تعليق 	 

أو إلغاء تنفيذ المهمة أو عناصر محددة من خطته إذا ما 
بدا أّن األضرار العرضية الناتجة ستكون مفرطة بالنسبة 

للمزايا العسكرية المتوقعة؛
من 	  عنصر  كل  مشروعية  لمراقبة  الالزمة   التدابير 

عناصر التنفيذ كجزء أساسي من مهمة السيطرة؛
النزاعات 	  قانون  انتهاكات  لمنع  للقائد  المتاحة   الوسائل 

المسلحة أو قمعها.



قانون النزاعات المسلحة 
في أوامر العمليات 

العسكرية 
من  األدنى  الحد  العمليات  أمر  يتضمن  أن  ينبغي   -35
التابعة  والوحدات  التشكيالت  لقادة  الضرورية  التفاصيل 
بغية العمل بشكل هادف وإصدار أوامرهم الخاصة وضمان 
التنسيق. وينبغي عدم صياغة تطبيق قانون النزاعات المسلحة 
كعنصر منفصل أو مكمل للعناصر األساسية ألمر العمليات. 
ويجب أن يكون إدماج الجوانب القانونية في األوامر النتيجة 
المنطقية إلدراجها ضمن كل خطوة من عملية صنع القرار. 
ويجب أن ُتنقل األوامر إلى المرؤوسين، بصورة واضحة، 
أّي مخاطر كبيرة محتملة لألضرار العرضية أو الشواغل 
األركان  عمل  أثناء  تحديدها  التي جرى  األخرى  اإلنسانية 
العملياتي،  المستوى  على  ويمكن،  القرار.  صنع  وعملية 
تكملة »أمر العمليات« المحدد بـِ »وثيقة التعليمات الخاصة 
بالقوات« األكثر عمومية، مما يوفر توجيهات شاملة لكامل 
»أمر  إلى  القسم  هذا  في  التعليقات  وتشير  القوات.  نشر 
العمليات«، ولكّن المسائل التي تثار يمكن أن تعاَلج، حسب 
االقتضاء، إما في »أمر العمليات« أو في »وثيقة التعليمات 

الخاصة بالقوات«.

الوضع
36- عام. توفر فقرة »الوضع« للقادة المرؤوسين فهماً عاماً 
للوضع الحالي والمتوقع، وبالتالي تقّدم السياق العملياتي – 
بما في ذلك قصد القائد األعلى – لألوامر التي تلي. ويجب 
للضرورة  المرؤوسين  القادة  فهم  العام  الوضع  يتيح  أن 
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العسكرية لمهمتهم وتحديد الشواغل اإلنسانية المحتملة التي 
وينبغي  لها.  كنتيجة  أو  المهمة  تنفيذ  خالل  تنشأ  أن  يمكن 
يفّصل شكل ومضمون  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن 

األوامر العملياتية، في هذا القسم، وضع ما يلي:
 اإلطار القانوني، وذلك بعبارات وتفاصيل مناسبة ألولئك 	 

الذين يتلقون األوامر. وهذا أمر مهم، وبصورة خاصة، 
قوات  عناصر  حيث  الجنسيات،  متعددة  العمليات  في 
مختلف.  وطني  إشراف  تحت  تعمل  أن  يمكن  مختلفة 
ويجب أن يوضح أمر العمليات اإلطار القانوني من حيث 

انطباقه على جميع األفراد؛
من 	  للحد  وقائية  تدابير  تتطلب  التي  الرئيسة   المجاالت 

وأعيان  أشخاص  من  قانوناً  للمحميين  الضرر  مخاطر 
ومنشآت ومناطق.

بالقوات  الخاصة  الفرعية  الفقرة  المعادية.  القوات   -37
ومواطن  وقدراته  العدو  لتنظيم  عاماً  فهماً  تضع  المعادية 
الضرورية،  العناصر  هذه  إلى  باإلضافة  ونواياه.  ضعفه 
القادة  يكون  أن  أجل  من  كافية  معلومات  توفر  ينبغي 
المرؤوسون قادرين على التخطيط للتعامل مع مختلف فئات 
األسر.  في  يقعون  الذين  أولئك  ذلك  في  بما  العدو،  أفراد 
واضحة  توجيهات  القسم  هذا  يتضمن  أن  ينبغي  وبالتالي، 
بشأن الوضع القانوني لمختلف فئات العدو والسلوك المتوقع 
يفّصل  الذي  الدليل  أو  يتناول اإلجراء  أن  تجاههم. وينبغي 

شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 تعريف وتحديد القوات المضادة، بما في ذلك )ولكن دون 	 

أن يقتصر ذلك على أفراد القوات المسلحة المعادية، فضالً 
عن األشخاص اآلخرين غير المحميين من الهجمات، أي 
العدائية(  األعمال  في  مباشرًة  يشاركون  الذين  المدنيين 

أفراد العدو اآلخرون واألهداف العسكرية؛
 مسارات العمل المحتملة من جانب العدو وأثرها المحتمل 	 

على الوضع اإلنساني واألشخاص المحميين قانوناً؛
العدو 	  صفوف  في  المحتملة  لإلصابات  المتوقَّع   العدد 

واألشخاص الذين يقعون في األسر.



39قانون النزاعات المسلحة في أوامر العمليات العسكرية 

الفقرة  38- القوات الصديقة. يتمثل الغرض األساسي من 
الفرعية الخاصة بالقوات الصديقة في وضع السياق لمهمة 
الصديقة  القوات  ألنشطة  الحالي  األثر  تقييم  يجب  القائد. 
للسكان  اإلنساني  الوضع  على  العدائية  العمليات  وسير 
المحليين. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل الذي يفّصل 

شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 تكــوين مكــّونات القـوات الصـديقة ومخـتلف األوضــاع 	 

)مثالً:  جوارها  في  يتواجدون  قد  الذين  ألولئك  القانونية 
أفراد القوات المسلحة من مقاتلين وغير مقاتلين، مدنيون 
يشاركون مباشرًة في األعمال العدائية، مدنيون يرافقون 

القوات المسلحة، إلخ(؛
 تحضيرات لتيسير االحترام للقانون )وسائل تحديد الهوية، 	 

معرفة حقوق والتزامات القوات الخاصة، وسائل خدمات 
لوجستية واتصال مناسبة، على سبيل المثال(.

النزاعات  قانون  يعترف  والمفارز.  الملحقة  الوحدات   -39
المسلحة بمسؤولية القائد عن أفراد القوات المسلحة الذين هم 
بإمرته وعن األشخاص اآلخرين الذين هم تحت سيطرته على 
حٍد سواء. فالقائد لديه مسؤولية متساوية عن أولئك الذين هم 
أصالً أو عادًة بإمرته وأولئك الملحقين ألداء مهام معّينة أو 
مهمة محددة. ووفقاً لذلك، ينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل 

الذي يفّصل شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 وضع تدابير قيادة وسيطرة مناسبة لكفالة أن يتمتع القائد 	 

من  المتَخذة  باإلجراءات  الوعي  من  الكافي  بالمستوى 
جانب جميع وحداته التابعة؛

 التوطيد المبكر من جانب القائد الجديد لنفوذه على الوحدات 	 
ضمان  عن  بمسؤوليته  يتعلق  ما  في  وبخاصة  الملحقة، 

االمتثال لقانون النزاعات المسلحة؛
 اإلحاطة الفورية للوحدات الملحقة بشأن مواقع وظروف 	 

المحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق، 
والوضع اإلنساني في نطاق اهتماماتهم الجديدة.

    
40- البيئة. ينبغي أن يوفر هذا القسم الذي يتناول الطقس 
الصلة  ذات  المعلومات  المدنية  واالعتبارات  واألرض 
للمرؤوسين بشأن الوضع اإلنساني في نطاق اهتمامهم، بما 
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لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  اإلنساني  الوضع  ذلك  في 
العدو وتطوره المحتمل. ويتعّين أن يجري إبالغ المستويات 
التابعة باألثر المحتمل للعمليات على البيئة، وبخاصة على 
المحتملة  تصرفاتهم  مسارات  عن  فضالً  المدنيين،  السكان 
)تحّرك جماعي، على سبيل المثال(. كما ينبغي أن ُيستخدم 
هذا القسم للنص بوضوح على تلك المواقع، الواقعة ضمن 
تحتوي  أنها  على  تحديدها  جرى  والتي  العمليات،  منطقة 
على قوى خطرة )أي السدود أو حواجز المياه أو المحطات 
النووية لتوليد الطاقة الكهربائية( أو ممتلكات ثقافية )مثالً: 
نصب قديمة، أبنية ذات أهمية تاريخية أو فنية، إلخ( ولتحديد 
القيود المفروضة بغية حماية هذه المواقع. وينبغي أن يتناول 
األوامر  ومضمون  شكل  يفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء 

العملياتية ما يلي:
 األشخاص المحميون واألماكن المحمية	 

 طبيعة وموقع من يتمتعون بالحماية قانوناً من أشخاص  -
وأعيان ومنشآت ومناطق على نحو محدد في نطاق 
اهتمام الوحدة، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة 
االقتضاء،  حسب  ذلك،  يشمل  أن  وينبغي  العدو. 
المدنيين  السكان  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  األعيان 
على قيد الحياة والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 

والممتلكات الثقافية المحمية.
الوضع اإلنساني	 

الغذائية  - المواد  )الصحة،  المناسب  اإلنساني   الوضع 
الدعم  بنية  إلخ(  الطبي،  الوضع  المياه،  وإمدادات 
الغذائية،  المواد  تخزين  مرافق  )مستشفيات،  التحتية 
على سبيل المثال( والشواغل ذات الصلة في الوضع 
على  التحتية  البنية  تلك  قدرة  ذلك  في  )بما  الحالي 

مواجهة الضغوط اإلنسانية اإلضافية(؛
 مخاطر وأحجام ومواقع واتجاهات نزوح السكان التي  -

جرى تقييمها؛
السلطات  - وقدرة  المحتملة  المدنية  اإلصابات   تقدير 

المدنية على االستجابة لها.
المخاطر اإلنسانية	 

المخاطر والعواقب المتوقعة -
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▪  على المحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت 
ومناطق؛

▪ على الوضع اإلنساني؛
▪  على البيئة؛

كنتيجة -
▪  لمسار عمل العدو المتوقع وعمليات القوات الصديقة 

المخطط لها؛
▪  لقرب المحميين قانوناً من أشخاص وأعيان ومنشآت 

ومناطق من األهداف العسكرية المتوقعة؛
)الحرارة،  الجغرافية  أو  الجوية  األرصاد  ▪  لعوامل 
بزوغ  توقيت  اإلغراق،  احتمال  الغزيرة،  األمطار 
أول ضوء وأفول آخر ضوء، على سبيل المثال( بما 

في ذلك األحوال الجوية القاسية؛
أو  الخشب  )استخدام  المحلية  المعمارية  ▪  للسمات 
ضئيلة  حماية  يوفر  مما  المساكن  إلنشاء  الحطب 
عدم  أو  محتملة  كمالجئ  أقبية  وجود  النيران،  من 

وجودها(؛
▪ لنقص في االحتياطي أو المخزون؛

▪ إلطالق القوى الخطرة.2

المهمة   
41- المهمة المنصوص عليها من ِقَبل القائد في أوامره هي 
المهمة المعطاة له من رئيسه. وبالتالي، فإّن هذا الجزء هو 
األعلى.  النسق  من  تلقيه  جرى  الذي  لألمر  حرفي  اقتباس 
)أو  للتحقق من مشروعيته  تقديم طلب  إذا جرى  ذلك،  مع 
التوضيح  فإّن  ضمنية(،  أو  محددة  مهام  أّي  مشروعية 
والتفسير يجب أن يجري تمريرهما إلى المرؤوسين من أجل 
تفادي أّي سوء فهم آخر. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل 

الذي يفّصل شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
مشروعية 	  بشأن  غموض  أّي  لتوضيح  المتخذ   اإلجراء 

المهمة )أو أّي عنصر من عناصرها( من ِقَبل القائد الذي 
يصدر األوامر.

2    على سبيل المثال، إطالق المياه واإلغراق الالحق عقب تدمير سد أو إطالق 
مواد إشعاعية عقب أضرار لحقت بمرفق نووي أو إطالق سحب سامة إذا 

تضرر مصنع كيميائي.
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التنفيذ
42- عام. تحدد الفقرة الخاصة بالتنفيذ سير العمليات بتفاصيل 
كافية من أجل إتاحة العمل للمرؤوسين ضمن إطار منّسق. 
الوضع، وستعكس  المطلوب على  التفصيل  وتتوقف درجة 
العملية  تعقيدات  بما في ذلك  القائد على عدة عوامل،  حكم 
وفهم مرؤوسيه وحالة التدريب والمعنويات والتعب، ضمن 
إمرته. ويجب أال تقتصر الفقرة الخاصة بالتنفيذ على شرح 
الطريقة التي ينوي القائد أن يحقق من خاللها غايته العسكرية 
فحسب، وإنما أيضاً على الطريقة التي ُيتوقع أن ُينفَّذ ذلك مع 
أقل أثر إنساني محتمل. وينبغي أن تتناول األوامر العملياتية 

بوضوح:
 تقييم القائد الحتماالت األضرار العرضية واألثر اإلنساني، 	 

كما جرى تحديدها خالل عملية صنع القرار، وكذلك خطته 
للحد من هذه األخطار.

43- مفهوم العمليات. ُيعرب القائد في هذه الفقرة عن رؤيته 
العمل  مسار  إدارة  ينوي  )كيف  وأسلوبه  )لماذا(،  للغرض 
َمن  عامة  وبعبارات  مهمته(،  إنجاز  أجل  من  اختاره  الذي 
لتنفيذه، بغية أن يفهم المرؤوسون ما هو الدور الذي  يعّين 
يجب أن يقوموا به في العملية وما هي النتيجة التي عليهم 
القائد ما  التعبير عن اختيار  العمليات هو  تحقيقها. ومفهوم 
بين مسارات العمل الممكنة. ويجب التعبير عنه بطريقة ال 
أو  مهام  أّي  بمشروعية  يتعلق  ما  في  للغموض  تدع مجاالً 
يفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  وينبغي  أعمال. 

شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 التعبير، من ِقَبل القائد، عن الطريقة التي ينوي من خاللها 	 

األضرار  مخاطر  من  األدنى  الحد  مع  مهمته  يحقق  أن 
العرضية أو األثر اإلنساني؛

المناورة 	  من  كٍل  على  للسيطرة  المتخذة  العامة   التدابير 
الحد  أو  العرضية،  األضرار  تفادي  أجل  من  والنيران 

منها في جميع األحوال.

المرؤوسة.  بالوحدات  المناطة  والمهام  المهمات   -44
من  مكّون  كل  لقادة  مهاماً  أو  مهمة  القائد  يسند  أن  يجب 
مكّونات القوة التابعة له. فالمهمة هي بيان واضح وموجز 
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منها.  والغرض  القائد  ِقَبل  من  تحقيقها  يتعّين  التي  للمهام 
وينبغي أن تصبح مهام القائد الضمنية، على النحو المستَمد 
من تحليل مهمته، واضحة هنا، إذ يجب أن ُتسَند كٍل منها 
للوحدات  المهمات  صياغة  تدع  أال  وينبغي  مرؤوس.  إلى 
المهام  مشروعية  أو  مشروعيتها  حول  شك  أّي  المرؤوسة 
المهمات.  التي يتعّين تنفيذها في تحقيق  المحددة والضمنية 
دعم  لعناصر  األولويات  تحديد  في  القائد  يولي  أن  وينبغي 
القتال والدعم اللوجستي، أهمية كافية لتلك المهام التي تؤثر 
مباشرًة على االمتثال لقانون النزاعات المسلحة، لكي يكون 
أو  اإلجراء  يتناول  أن  وينبغي  بالتزاماته.  الوفاء  من  واثقاً 
الدليل الذي يفّصل شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:

 االستخدام الدقيق للغة تتفق والعقيدة بغية النص بوضوح 	 
على مهمات ومهام المرؤوسين المشروعة من أجل تفادي 
مخـاطر حـدوث انتهــاكات لقـانون النـزاعات المسـلحة. 
ويكتسي هذا األمر أهمـية خاصة في العمـليات المتعددة 
الجنسـيات التي تشـاطر لغة تشـغيل مشـتركة واحـدة بين 

الناطقين بغير اللغة األم في أغلب األحيان؛
 تخصيص أولويات واضـحة لعنـاصر دعـم القتـال والدعـم 	 

اللوجستي من أجـل ضمان تخصيص موارد كافية لمهام 
االمتثال لقانون النزاعات المسلحة؛

 إمكـانية إيضـاح مشـروعية مهمة أو عنـصر محـدد أو 	 
والوضع  الوقت  كان  إذا  لمـرؤوس،  المهمة  من  ضمني 

يسمحان بذلك؛
فقـط، 	  المــشروعة  لألوامـر  المـرؤوس  إطـاعة   واجـب 

في  المشـروعة حصـراً  الوسـائل واألسـاليب  واستـخدام 
تنفيذها؛

 تحديد الوحدات المرؤوسة التي تتولى المهام التي ستكون 	 
النزاعات  قانون  لمتطلبات  االمتثال  لضمان  ضرورية 

المسلحة:
 االستخبارات واالستطالع لتقديم تقييم متواصل لمخاطر  -

األضرار العرضية )تحديد األهداف العسكرية والتحقق 
منها، عناصر المعلومات بشأن أمكنة المحميين قانوناً 
من أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق والتعرف عليهم، 

على سبيل المثال(؛
 التعامل مع األشخاص الذين يقعون في األسر وحراستهم  -

وإجالؤهم؛
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والموتى  - والغرقى  والمرضى  الجرحى  عن   البحث 
والتعامل معهم وإخالؤهم؛

 التعامل مع غنائم الحرب؛ -
 الحماية المادية واالحترام الواجب للمحميين قانوناً من  -

أشخاص وأعيان ومنشآت ومناطق، بما في ذلك:
اإلجالء  بدعم  )مثالً:  العمليات  آثار  من  ▪  حمايتهم 
والتسجيل ووضع عالمات على حقول األلغام، إلخ(؛

السلب  عمليات  أو  االعتداءات  أو  الهجمات  ▪  منع 
على  األقليات،  )بحماية  المشروعة  غير  والنهب 

سبيل المثال(؛
على  المحتوية  والمنشآت  الهندسية  األشغال  ▪  وسم 
قوى خطرة واألعيان الثقافية وأماكن العبادة، وعدم 

مهاجمتها وتفاديها كلما كان ذلك ممكناً.

تنسيق التعليمات  
تدابير  وضع  التعليمات  تنسيق  من  الغرض  عام.   -45
السيطرة الضرورية لتنفيذ المهمة. ويوفر هذا القسم من األمر 
للقائد، بإضافة إجراءات العمل القياسية والتدريبات، الفرصة 
لتنظيم  فقط  ليس  للمرؤوسين،  محددة  تعليمات  إلعطاء 
العملية، وإنما أيضاً كتدابير وقائية تيّسر وتفرض االحترام 
ومناطق.  ومنشآت  وأعيان  أشخاص  من  قانوناً  للمحميين 
وينبغي أن تفّصل التعليمات التدابير الالزمة لتفادي مخاطر 
األثر اإلنساني التي جرى تحديدها خالل عملية التخطيط أو 
الحد منها. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل الذي يفّصل 
شكل ومضمون األوامر العملياتية الشواغل المتعلقة بقانون 

النزاعات المسلحة على النحو التالي:

التوقيت
المعادية 	  القوات  بين  التمييز  على  العملية  توقيت   أثر 

األثر  ذلك  في  بما  المحميين،  واألشخاص  )والصديقة( 
على تحديد القتال وقواعد االشتباك واختيار المعدات؛

 توفـير وقت إعـداد كـاٍف يتيح للقـوات المكلَّفة بمهمـات 	 
تتعلق بالمحتجزين و/ أو السكان المدنيين )عمليات أمن 
مدنية، على سبيل المثال( أن تتلقى تدريباً مناسباً خاصاً 
بالمهمة لكي تكون قادرة على القيام بمهامها ضمن اإلطار 

القانوني المالئم.
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النيران
أن 	  وينبغي  النيران.  آثار  على  للسيطرة  إجرائية   تدابير 

توفر هذه التدابير قيوداً مناسبة لتفادي مخاطر األضرار 
جميع  في  منها  للحد  أو  اإلنساني،  األثر  أو  العرضية 

األحوال؛
استهداف 	  قائمة  االستهداف  إجراءات  تتضمن  أن   ينبغي 

تقتصر على األهداف العسكرية، التي جرى التحقق من 
مخاطر  مقابل  العسكرية  المزايا  توازن  والتي  طبيعتها، 

األضرار العرضية؛
مع هدف 	  االشتباك  أو  النيران،  تعليق  تتيح   آلية سيطرة 

بديل، حالما يبدو أّن األضرار العرضية معّرضة لخطر 
أن تصبح مفرطة، أو أنها قد أصبحت مفرطة؛

لتدابير سيطرة 	  الهدم ورصدها  لعمليات  اإلعداد   يخضع 
فريدة وصارمة )تقييم الضرورة العسكرية لتدمير جسر 
المثال(.  سبيل  على  اإلنسانية،  العواقب  مغبة  مقابل  في 
ويمكن تفصيل ذلك في تنسيق التعليمات أو في قسم القيادة 

واإلشارة؛
 ينبغي أن يخضع استخدام المعّوقات، بما في ذلك حقول 	 

األلغام، جنباً إلى جنب النيران، إلى اختبار التناسب نفسه 
كأشكال النيران المباشرة األخرى، وينبغي أن يأخذ في 
االعتـبار األثـر اإلنسـاني لهذه التقنـيات. وينبغي وضـع 
القـيود على استخـدام المعّوقات عـند االقتضـاء للحـد من 
األثر اإلنساني للعمليات. ويمكن أن تكون هذه القيود في 

صيغة تنسيق التعليمات أو قواعد االشتباك.

إدارة المناورة وميدان القتال
فصل 	  إتاحة  أجل  من  القتال  وميدان  الطرق   تخصيص 

في  )بما  اللوجسـتية  المـرافق  مثل  العســكرية  األهـداف 
ذلك القوافل( أو منـاطق مناورة المدفعية عـن األشخاص 

المحميين واألماكن المشمولة بالحماية؛
 تعليمات على المسـتوى المنـاسب للسلطة التخاذ قرارات 	 

التنازل الكلي أو الجزئي عن الحماية لعين ثقافية  بشأن 
على  طبي،  )مرفق  بالحماية  مشمول  مكان  أو  محمية 

سبيل المثال(؛
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 تعليمات للحد من المخاطر المنبثقة عن مخطط المناورة 	 
ومنشآت  وأعيان  أشخاص  من  قانوناً  للمحميين  بالنسبة 
ومناطق )مثالً: إقامة االرتباط مع السلطات المدنية، مراقبة 
المناطق  تفادي  العمليات،  مناطق  تخصيص  التحركات، 
الحضرية، سياسة التفاف تقييدية، طرق مخصصة إلجالء 

المدنيين، قواعد سلوك، إلخ(؛
 سياسات وإجراءات إلرساء هدنات محلية مع العدو من 	 

أجل البحث عن الجرحى من المقاتلين والمدنيين ونقلهم 
وإخالئهم، وبخاصة من المناطق المحاصرة أو المطّوقة 
والمراقبة  القرار  التخاذ  بالنسبة  السلطة  مستوى  )مثالً: 

واالتصال(.

االستخبارات
العملياتي، 	  المستوى  على  عادًة،  العمليات  أمر   يحدد 

مجاالت اهتمام وتأثير االستخبارات، ويمكن أن يتضمن 
خطة جمع المعلومات المتعلقة بالعدو. ويجب أن تتضمن 
المبادئ التوجيهية لالستخبارات، حيثما كان ذلك مناسباً، 
توجـيهات واضـحة بشأن إجـراءات االستجـواب لكـفالة 
المعاملة  التـعذيب أو  أن يكون المحتجزون محميين من 

القاسية الالإنسانية أو المهينة؛
 تخصيص أفراد مدربين تدريباً مناسباً إلجراء االستجواب، 	 

سواء في الميدان )عند األسر( أو في أماكن االحتجاز؛
توفير معلومات 	  تمّكن مهام االستخبارات من  أن   ينبغي 

كافية بشأن المحميين من أشخاص وأعيان لدعم قرارات 
التناسب كجزء من عملية االستهداف.

الخدمات اللوجستية
فصل 	  إتاحة  أجل  من  القتال  وميدان  الطرق   تخصيص 

األهـداف العسـكرية مثل القـوافل اللوجستية عن السـكان 
المدنيين واألماكن المشمولة بالحماية.

التمارين
 استخدام تمارين على المهمة مناسبة لتعزيز قواعد قانون 	 

النزاعات المسلحة المنطبقة في عملية معّينة.  
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46 قواعد االشتباك. يمكن أن تكون قواعد االشتباك، حسب 
االقتضاء، جزءاً من تنسيق التعليمات أو مرفقاً ألمر العمليات 
بالقوات.  الخاصة  التعليمات  وثيقة  في  مفّصلة  تكون  أن  أو 
وعلى أّي حال، فهي تمثل التطبيق العملي لقانون النزاعات 
المسلحة على أنشطة األفراد المشاركين في عمليات عسكرية. 
وهي تمثل التقاء القيود القانونية وضوابط السياسات بالتوازن 
مع احتياجات المهمة، ولذلك ينبغي أن تكون نتاج تعاون بين 
والعملياتية.  والسياسية  القانونية  بالمسائل  المعنيين  األفراد 
وتشّكل قواعد االشتباك من الناحية العملية القواعد التي ينبغي 
تتغير  أن  ويجوز  عليها.  بناًء  العسكريون  األفراد  يعمل  أن 
تتغير  أن  العملية، وُيحتمل  بين مرحلة وأخرى من مراحل 
بين وحدة عسكرية وأخرى )قواعد االشتباك الخاصة بأفراد 
الخدمات الطبية، على سبيل المثال، تقتصر على الدفاع عن 
أنفسهم وعن مرضاهم، وتكون أكثر تقييداً بكثير من قواعد 
االشتباك التي تطّبق على القوات المقاتلة العاملة في منطقة 
المهمة ذاتها(. وبالتالي، فهي تؤدي دوراً مهماً في االمتثال 
لقانون النزاعات المسلحة، ولذلك ينبغي إحاطة جميع األفراد 
بإسهاب بشأن تطبيقها وتدريبهم على ذلك. وينبغي استخدام 
التـدريبات والتمـارين، عند االقتضاء، لتعزيز النقاط الرئيسة 
المسـتوى  على  ومنطبقة  مفـهومة  االشتـباك  قـواعد  وجـعل 
الذي يفّصل  الدليل  يتناول اإلجراء أو  المناسب. وينبغي أن 

شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 وضع قواعد االشتباك التي تعتبر كافية لتحقيق نجاح المهمة 	 

وليس أكثر؛
 ضرورة أن يجري وضع قواعد االشتباك من ِقَبل ضباط 	 

بين تدريباً مناسباً؛ مدرَّ
 شرط أن تجري إحاطة جميع األفراد على نحو دقيق كجزء 	 

من عملية األوامر؛
 االستجـابة بالنسـبة للمـدنيين أو غـيرهم من األشخـاص 	 

المحميين المشاركين مباشرًة في األعمال العدائية )فقدان 
الحماية طوال مدة المشاركة المباشرة( أو بالنسبة للحاالت 

المشكوك فيها )يعاَملون كمدنيين(؛
 حمل واستخدام األسلحة الفردية من ِقَبل أفراد الخدمات 	 

الطبية والهيئات الدينية )وغيرهم من األشخاص المحميين: 
أفراد الدفاع المدني، حرس الممتلكات الثقافية، إلخ(.
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على  قانوني  التزام  ثمة  العسكري.  المدني  التعاون   -47
القائد بتيسير العمليات اإلنسانية. ويمكنه، باإلضافة إلى ذلك، 
أن يرى أهمية في إدارة عملياته الخاصة بالشؤون المدنية 
مة  مصمَّ شابه،  ما  أو  إعالمية  عمليات  حملة  من  كجزء 
قانوناً  مختلفان  والنشاطان  والعقول«.  »القلوب  بـ  للفوز 
بتيسير  القائد  على  التزام  فثمة  سواء.  حٍد  على  وعملياتياً 
العمليات اإلنسانية التي تتسم بدقة بالحياد وعدم التحيز ولها 
األولوية تبعاً لالحتياجات اإلنسانية للضحايا. وترّكز عمليات 
العسكرية  الحالة  إنجاز  دعم  على  دائماً  المدنية  الشؤون 
النهائية. ويجب أن يقوم القادة بتوضيح التمييز، وأن يكفلوا 
اعتماد وحداتهم الفرعية السلوكيات المناسبة تجاه الوكاالت 
يشاركون  عندما  اإلنساني،  المجال  في  والعاملين  اإلنسانية 
وينبغي  اإلنسانية.  الشؤون  عمليات  في  بأنفسهم  مباشرًة 
يفّصل شكل ومضمون  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن 

األوامر العملياتية ما يلي:
دون 	  اإلنسانية،  الوكاالت  مع  الفعال  االرتباط   ضرورة 

محاولة تشكيل العمليات اإلنسانية لدعم الخطة العسكرية؛
السريع ودون عراقيل 	  المرور  بتيسير  القانوني   االلتزام 

اإلغاثة  وأفراد  ومعدات  لشحنات  مسموح(  )التفتيش 
المشاركين في عمليات إنسانية بحتة؛

 ضرورة التوجيهات الواضحة للمرؤوسين بشأن التعامل 	 
مع الجهات الفاعلة اإلنسانية؛

 القبول بعدم فرض مرافقة عسكرية عند رفضها من ِقَبل 	 
الجهات الفاعلة اإلنسانية، وذلك من أجل احترام طبيعتها 

الحيادية؛
واضح 	  بشكل  هوياتهم  المرؤوسون  يحدد  أن   ضرورة 

بعمليات شؤون  قيامهم  المسلحة عند  القوات  كأفراد من 
الفاعلة  الجهات  وبين  بينهم  الخلط  تفادي  بغية  مدنية، 
حيادها  يعّرض  أن  شأنه  من  الذي  األمر  اإلنسانية، 

)وبالتالي أمنها( للشك.  

الخدمات اللوجستية
48- عام. يجب أن تطبَّق قواعد قانون النزاعات المسلحة 
للخدمات  العمليات وكذلك  لسير  المادي  للدعم  بالنسبة  بدقة 
األخرى المقدمة من عناصر مقاتلة أو غير مقاتلة من القوات 
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العرضية،  األضرار  مخاطر  من  الحد  وخاصًة  المسلحة، 
أنفسهم  تمييز  من  المسلحة  القوات  أفراد  بتمكين  وذلك 
بشكل واضح عن األشخاص المحميين واألعيان المشمولة 
بالحماية. والدعم المادي لسير العمليات )اإلمداد، الصيانة، 
القدرة  عناصر  من  أساسي  عنصر  هو  إلخ(  التعزيزات، 
العسكرية، ويشّكل بصفته هذه أهدافاً مهمة للعدو. وعموماً، 
عن  نفسها  الوحدات  هذه  تمّيز  أن  القادة  يضمن  أن  يجب 
السكان المدنيين. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل الذي 

يفّصل شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
العمل، 	  )ورش  اللوجستية  المنشآت  تكون  أن   ضرورة 

المستودعات، مراكز القيادة والسيطرة، إلخ( على مسافة 
األماكن  أو  المحميين  األشخاص  عن  تفصلها  كافية 

المشمولة بالحماية لكي ال يكونوا عرضة للخطر؛
 االلتزام بحماية السكان المدنيين بإيوائهم أو إجالئهم إذا 	 

لم يكن باإلمكان الحفاظ على مسافة أمان مناسبة تفصلهم 
عن المنشآت اللوجستية؛

حركة 	  عن  العسكرية  اإلمداد  تحركات  فصل   ضرورة 
المرور المدنية )بفصل الطرق، وضع اقتسام للوقت في 
استخدام الطرقات، إلخ( إذا لم يكن ذلك مدرجاً في تنسيق 

التعليمات؛
المناطق 	  تتفادى  إمداد  لطرق  أمكن،  حيثما   االختيار، 

يكن  لم  إذا  المناطق  تقييد وقت عبور هذه  أو  المأهولة، 
باإلمكان تفادي ذلك، أو المنع أو التقييد الصارم للتوقف 

في هذه المناطق.
  

العسكرية  المعدات  واستخدام  توزيع  يجب  المعدات.   -49
واألسلحة وفقاً للقانون. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل 

الذي يفّصل شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 مسألة المعدات المناسبة للمهام التي سيجري االضطالع 	 

بها )مسألة وسائل القوة غير القاتلة للقوات المشاركة في 
عمليات األمن الداخلي والسيطرة على النظام العام، على 

سبيل المثال(؛
 حظر استخدام أسلحة معّينة حسب ما ينطبق على األحوال 	 

)حظر استخدام األسلحة الكيميائية أو البيولوجية، أو حظر 
استخدام أسلحة عشوائية مثل األشراك الخداعية المرفقة 

بأجسام ُيحتمل أن تجتذب مدنيين، على سبيل المثال(.
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والمركبات  المنشآت  اإلخالء.  الطبي وسلسلة  الدعم   -50
مع ضحايا  يتعاملون  الذين  العسكريون  واألفراد  العسكرية 
القوات المسلحة )الخدمات الطبية والهيئات الدينية( يجب أن 
يمّيزوا أنفسهم عن بقية القوات المسلحة وأن يمتنعوا عن أّي 
م. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل  تمييز في الدعم المقدَّ

الذي يفّصل شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 مفهوم األولوية الطبية في إخالء الضحايا ورعايتهم )دون 	 

أّي تمييز بين القوات الصديقة والمعادية والمدنيين(؛
 الوسم الصحيح للمنشآت والمركبات والسفن والطائرات 	 

والمستلزمات الطبية والعاملين في المجال الطبي التابعين 
جانبهم  من  وااللتزام  الدينية،  والهيئات  الطبية  للخدمات 

باالمتثال الصارم للشروط الخاصة بوضعهم المحمي؛
 االلتزام من جانب جميع القوات، وليس األفراد العاملون 	 

في المجال الطبي فحسب، بالبحث عن الضحايا وجمعهم 
ورعايتهم )بما في ذلك تحديد هوية الموتى وتدبر أمرهم 

بصورة مناسبة( وبخاصة بعد كل اشتباك؛
 توجيهات بشأن التعاون مع المدنيين ووكاالت الغوث أو 	 

الوكاالت اإلنسانية والمتطوعين، إلخ. في عمليات البحث 
والجمع والرعاية هذه؛

مشترك 	  لطريق  منفصلة  استخدامات  أو  منفصلة   طرق 
للتمييز بين سلسلة اإلمدادات وطريق  لإلمدادات، وذلك 
اإلخالء الطبي )أن تتنقل المركبات في أوقات مختلفة إذا 

كانت تستخدم الطريق نفسه، كحد أدنى(.
  

وسلسلة  والمحتجزين  الحرب  أسرى  مع  التعامل   -51
المستوى  على  العمليات،  أمر  ل  ُيفصِّ أن  ينبغي  اإلجالء. 
التكتي، مسؤوليات الوحدات التكتية في المرحلتين األولتين 
إلى  واإلجالء  القبض  )إلقاء  الحرب  أسرى  احتجاز  من 
المنطقة الخلفية حيث ترعاهم، في نهاية المطاف، معسكرات 
إطالق  حتى  المنظمة  االحتجاز  ومرافق  الحرب  أسرى 
سراحهم وإعادتهم إلى الوطن، أو محاكمتهم عند االقتضاء، 
عند نهاية العمليات العدائية(. ويتعّين معالجة كامل الترتيبات 
أسرى  نقل  أجل  من  العملياتي،  المستوى  على  اللوجستية، 
واحتجازهم  األمان ورعايتهم  بر  إلى  والمحتجزين  الحرب 
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وينبغي  المسلحة.  النزاعات  لقانون  وفقاً  مناسبة  بصورة 
يفّصل شكل ومضمون  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن 

األوامر العملياتية ما يلي:
 االلتزام بمعاملة أسرى الحرب أو األشخاص المحتجزين 	 

لفضول  أو  للخطر  تعريضهم  وعدم  بإنسانية،  اآلخرين 
خطرة،  بأعمال  القيام  على  إرغامهم  وعدم  الجماهير، 

وبإجالئهم بأسرع ما يمكن من منطقة الخطر؛
التابعة 	  الدينية  والهيئات  الطبية  الخدمات  أفراد   وضع 

للعدو، الذين ليسوا أسرى حرب ولكن ُيبقى عليهم بغية 
مساعدة أسرى الحرب؛

 التدريب المناسب لألفراد الذين سيكون لهم اتصال مباشر 	 
باألشخاص المحتجزين )حرس، محققون، إلخ(؛

)على 	  الحرب  أسرى  تجميع  لنقاط  المناسب   االختيار 
المستوى العملياتي( ومواقع المعسكرات )بعيداً من منطقة 
األهداف  من  آمنة  مسافة  على  المباشر،  النار  إطالق 

العسكرية، إلخ(؛
الحرب 	  أسير  يعطيها  أن  البّد  التي  المعلومات   حدود 

الميالد( وحظر  المتسلسل، تاريخ  )الرتبة، االسم، الرقم 
أّي إكراه للحصول منه على معلومات أخرى؛

 وعي القوات الصديقة لحقوقها القانونية عند الوقوع في 	 
األسر وخالل فترة األسر.

القيادة واإلشارة
على  مباشرًة  القانونية  القواعد  تطبيق  يتوقف  عام.   -52
المشاركة الشخصية للقائد )وأركانه(. يجب أن يكون القائد 
مع  للتفاعل  العملية،  مراحل  من  مرحلة  كل  أثناء  مستعداً، 
التغيرات التي تؤثر في معادلة التناسب لوقف أو تغيير خطط 
الهجوم إذا ما بدأت مخاطر األضرار العرضية تفوق المزايا 
العسكرية المتوقَّعة، وللعمل على منع أو قمع انتهاكات قانون 
النزاعات المسلحة التي تحدث تحت إمرته. ومن أجل تحقيق 
هذا األمر، يجب أن يحافظ القائد على صورة دقيقة للمعركة، 
منقولة إليه من خالل أنظمة قيادة وسيطرة فّعالة، ومجّمعة 
في صورة واضحة من ِقَبل أركان فّعالين. ويجب أن يكون 
القانون  انتهاكات  بتحديد  له  يسمح  وضع  في  دائماً  القائد 
واتخاذ إجراءات لقمعها، ومن مسؤوليته أن يضمن أن يكون 



عملية صنع القرار في العمليات القتالية العسكرية 52

لديه تدابير قائمة تتيح له القيام بذلك. وعلى المستوى الذي 
القائد  م  ُيدعَّ أن  ينبغي  القانوني،  الدعم  فيه  يتوفر  أن  يمكن 
بمستشار قانوني مختص. وثمة التزام على القائد بأن يضمن 
أن يكون أركانه مدربين تدريباً مناسباً، قبل العمليات، لكي 

يكونوا قادرين على أن يوفروا له هذا المستوى من الثقة.

القواعد  تطبيق  يظل  أن  يجب  والسيطرة.  القيادة   -53
واألوامر،  القرار  صنع  عملية  في  أُدمجت  كما  القانونية، 
عنصراً رئيساً في تنفيذ المهمة، عبر اإلشراف الدائم من ِقَبل 
القائد )واألركان(. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل الذي 

يفّصل شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
 المسؤولية الشخصية لكل قائد ومرؤوس في تطبيق قواعد 	 

قانون النزاعات المسلحة خالل تخطيط المهمة والتكليف 
بها وتنفيذها؛

معلومات 	  المعركة  إدارة  إجراءات  توفر  أن  في   الشرط 
كافية للقائد تتيح له أن يكون قادراً على االمتثال للشرط 
لقانون  انتهاكات  بأّي  علم  على  يكون  بأن  الخاص 
أن تحدث تحت  ُيحتمل  أو  قد تحدث  المسلحة  النزاعات 

إمرته، وأن يكون قادراً على منعها أو قمعها؛
 وجود مستشار قانوني مختص واستخدامه، على المستوى 	 

المطلوب أو المستويات المطلوبة، )إما أن يكون محامياً 
مدرباً تدريباً عسكرياً عملياتياً أو ضابطاً عملياتياً يتمتع 
في  للقائد  المشورة  ليقّدم  صلة(  ذات  قانونية  بخلفية 
في  وكذلك  القرار،  صنع  عملية  من  القانونية  الجوانب 

مراقبة التنفيذ؛
ممنهجة 	  عملية  إلى  العملياتي،  المستوى  على   الحاجة، 

لتقارير بعد العمل تتناول األضرار العرضية وتحدد قدر 
من  وذلك  المحتملة،  أسبابها  أو  المحتمل  سببها  اإلمكان 

أجل أن تتخذ تدابير لتفادي تكرارها في المستقبل.  

54- االتصاالت واإلبالغ. يجب أن يتيح نظام االتصاالت، 
واللوجستية،  العملياتية  األساسيتين،  وظيفتيه  مع  بالتوازي 
النزاعات  قانون  بتطبيق  المتعلقة  المعلومات  وإدارة  تعميم 
المسلحة. وينبغي أن يتناول اإلجراء أو الدليل الذي يفّصل 

شكل ومضمون األوامر العملياتية ما يلي:
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مسائل 	  عن  المسؤولين  أولئك  بين  ما  تربط   اتصاالت 
المسلحة )خلية االستهداف،  النزاعات  قانون  محددة من 
خـلية الشــؤوون المـدنية/ التعــاون المـدني العســكري، 
وذلك  العملياتي،  والقائد  إلخ(  العسكريون،  المستشارون 
إلتاحة التحكم والتصحيح المحتمل لتطبيق قواعد قانون 

النزاعات المسلحة؛
على 	  المرؤوسين  التكتيين  أو  العملياتيين  القادة   قدرة 

اإلبالغ بشأن الوضع اإلنساني المحلي وتطوره المحتمل 
وعن أّي متطلبات ناجمة عنه؛

الهجوم 	  قبل  مجدية  بوسائل  السكان  تحذير  على   القدرة 
إعالمية  مواد  تحذيرية،  رسائل  إلذاعة  تقنّية  )وسائل 
عامة، مكبرات صوت، استخدام لغة السكان الخاصة في 
التواصل اللفظي أو المرئي، طلقات أو قذائف تحذيرية، 

إلخ(؛
لمعالجة 	  المحليين  السكان  مع  التواصل  على   القدرة 

)معجم  ومعدات  )مترجمون(  أفراد  اإلنسانية:  شواغلهم 
مصطلحات، مكبرات صوت، إلخ(؛

)إلى 	  الكبيرة  العرضية  األضرار  عن  اإلبالغ   ضرورة 
األعلى( من خالل سلسلة القيادة؛

ومصير 	  هوية  بشأن  ممنهج  بشكل  المعلومات   إرسال 
)الجرحى،  العسكريين  القتال  ضحايا  وجود  ومكان 
المدنيين إلى  المعتقلين  إلخ( أو  الموتى، أسرى الحرب، 
»المكتب الوطني للمعلومات« أو إلى الوكالة المركزية 

للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية.





المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة 
تتمثل في حماية أرواح  إنسانية بحتة  ومستقلة، تؤدي مهمة 
وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف 
وتقديم المساعدة لهم. وتبذل أيضاً اللجنة الدولية كل الجهود 
الممكنة لتفادي المعاناة بنشر أحكام القانون اإلنساني والمبادئ 
اإلنسانية العالمية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصـليب 
األحـمر عـام 1863 وقـد تمخـّضت عنها اتفـاقيات جـنيف 
والحـركة الدولية للصـليب األحـمر والهـالل األحـمر. وهي 
توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في حاالت 

النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف.
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