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يل عملي ي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان – دل مقدمةقرارات نقل األسلحة: تطبيق معايير القانون الدول

تعزز الدول مراقبة نقل األسلحة حتى ال تقع في أيدي من ُيتوقَّع منهم استخدامها النتهاك القانون الدولي اإلنساني 
تذكيرًا بالتزامها باحترام وكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني.

المؤتمر الحادي والثالثين للجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، القرار 2: خطة عمل تمتد ألربع سنوات لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، الملحق 1: خطة عمل لتنفيذ 
القانون الدولي اإلنساني، الهدف 5: نقل األسلحة )الذي اعتمد بتوافق اآلراء في 1 كانون األول/ديسمبر 2011(1 

1 المؤتمر الدولي للصليب األحمر 

والهالل األحمر هو الهيئة التشاورية 
العليا للحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر. وهو يتألف من 
ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر، 
وجميع الجمعيات الوطنية للصليب 

األحمر والهالل األحمر وكذلك الدول 
األطراف في اتفاقيات جنيف التي يبلغ 

عددها 196 دولة.

2 يرد أحيانًا فيما يلي بالصيغة 
المختصرة “قانون حقوق اإلنسان”.

3 انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، توافر األسلحة وحالة المدنيين 
في النزاعات المسلحة، اللجنة الدولية 

للصليب األحمر، جنيف، حزيران/
يونيو 1999. وجاء التكليف بإعداد 

هذه الدراسة في عام 1995 من جانب 
المؤتمر الدولي السادس والعشرين 

للصليب األحمر والهالل األحمر.

4 ُأعلنت هذه االلتزامات من خالل 

قرارات المؤتمرات الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر السابع 
والعشرين )1999(، والثامن 
والعشرين )2003(، والتاسع 

والعشرين )2007(، والحادي 
والثالثين )2011(.

5 لالطالع على لمحة عامة عن 
متطلبات معاهدة تجارة األسلحة، انظر 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، فهم 
معاهدة تجارة األسلحة من وجهة نظر 

إنسانية، اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، جنيف، 2016.

مقدمة� 1

عندما تنقل إحدى الدول أسلحة أو معدات عسكرية، فإنها تزود المتلقي بوسائل لالنخراط في النزاع 
المسلح، الذي ينظم القانون الدولي اإلنساني سيره. وبموجب المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف 
لعام 1949، فإن الدول تتعهد بأن تحترم القانون الدولي اإلنساني وتكفل احترامه. ولضمان عدم 
تيسير ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني بسبب الحصول على األسلحة والذخائر على نحو 
غير منظم، فإنه من األهمية بمكان أن تتضمن قرارات نقل األسلحة النظر فيما إذا كان من المرجح 
أن يحترم المتلقي القانون الدولي اإلنساني. ومن المهم أيضًا ضمان أال يؤدي تقييم احتمال احترام 

الدولة المتلقية لألسلحة لحقوق اإلنسان إلى تيسير انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان.2

خلصت دراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في عام 1999 حول توافر األسلحة وحالة 
المدنيين في النزاعات المسلحة3 إلى أن انتشار األسلحة والذخائر التي ال تخضع للمراقبة ييسر 
وقوع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وأعمال العنف الوحشي األخرى، وذلك في انتهاك لقانون 
حقوق اإلنسان. كما أنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات انعدام األمن، األمر الذي يحول دون تقديم 
المساعدات اإلنسانية، ويطيل أمد النزاعات المسلحة، ويساهم في استمرار العنف المسلح وانعدام 
األمن حتى بعد انتهاء النزاعات المسلحة. واستنادًا إلى هذه النتائج، ألزم المؤتمر الدولي للصليب 
األحمر والهالل األحمر الدول بجعل احترام القانون الدولي اإلنساني أحد المعايير األساسية التي 
ُتتخذ على أساسها قرارات نقل األسلحة، وذلك بغية أال ينتهي األمر باألسلحة والذخائر في أيدي 

من ُيتوقَّع منهم استخدامها النتهاك القانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان.4

وقد ُأحرز تقدم كبير في مجال الوفاء بهذا االلتزام. ويتضمن العديد من الصكوك اإلقليمية الخاصة 
بنقل األسلحة التي اعتمدت على مدى العقد الماضي، وأيضًا القوانين واللوائح الوطنية، احترام 
القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان بوصفه أحد المعايير الخاصة بنقل األسلحة. ومع 
اعتماد معاهدة تجارة األسلحة، التي دخلت حيز النفاذ في كانون األول/ديسمبر 2014، وضعت 
الدول المعنية معايير دولية مشتركة لنقل األسلحة والذخائر التقليدية، لغرض واضح يتمثل في الحد 
من المعاناة اإلنسانية. ويتمثل اثنان من “المبادئ” األساسية التي ترتكز عليها هذه المعايير، والتي 
ُذكرت صراحة في ديباجة معاهدة تجارة األسلحة، في االلتزامات المزدوجة على كل دولة باحترام 

كل من القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان وكفالة احترامهما.5



5

مقدمة

وتكمل معاهدة تجارة األسلحة والصكوك اإلقليمية ذات الصلة القيود الحالية المفروضة على عمليات 
الدولي  القانون  احترام  المشتركة بضمان   1 المادة  بموجب  االلتزام  تنشأ من  التي  األسلحة  نقل 
اإلنساني. وتتطلب معظم هذه الصكوك منع عمليات نقل األسلحة حيثما كان هناك قدر كبير من 
الخطر أن ُتستخدم تلك األسلحة الرتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق 
اإلنسان، على الرغم من أن الصيغة المحددة للمعايير تختلف من صك إلى آخر )انظر اإلطار 1(.

اإلنساني وقانون حقوق  الدولي  القانون  باحترام  االلتزام  الدول  كبير من  واليوم، مع جعل عدد 
اإلنسان من االعتبارات الرئيسية في القرارات التي تتخذها بشأن نقل األسلحة، يجب اتخاذ خطوات 
لضمان تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع. ويهدف هذا الدليل العملي إلى مساعدة الدول أو 
المنظمات المعنية في هذا المسعى. ويقدم أيضًا التوجيه بشأن تقييم خطر استغالل عمليات نقل 
األسلحة في انتهاك القانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان، ويوفر المؤشرات المفيدة 

للتقييم.

أمثلة لمعايير القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الواردة 
في الصكوك الخاصة بنقل األسلحة6

“ال تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية منصوص عليها في المادة 2 )1( أو أصناٍف منصوص عليها في المادة 3 أو المادة 
4، إذا كانت على علم وقت النظر في اإلذن بأن األسلحة أو األصناف سُتستخدم في ارتكاب جريمة إبادة جماعية، أو جرائم ضد اإلنسانية، 
أو جرائم حرب، أو مخالفات جسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو ضد مدنيين يتمتعون بالحماية 

بتلك الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه في االتفاقات الدولية التي تكون طرفًا فيها”. 
المادة 6)3(، معاهدة تجارة األسلحة، 2013

“1- إذا كان التصدير غير محظور بموجب المادة 6، يتعّين على الدولة الطرف المصدِّرة، وقبل أن تمنح اإلذن بتصدير األسلحة التقليدية 
)...( أو ]الذخائر، أو األجزاء أو المكونات[ في إطار واليتها وبموجب نظام رقابتها الوطني، أن تقوم، بطريقة موضوعية وغير تمييزية، 

مع مراعاة العوامل ذات الصلة، )...( بتقييم احتمال ما إذا كانت األسلحة أو األصناف التقليدية:
)أ ( ستساهم في توطيد السالم واألمن أو في تقويضهما؛

)ب ( يمكن أن ُتستخدم في ما يلي:
)1( ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي اإلنساني أو تيسير ارتكابه؛

)2( ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو تيسير ارتكابه؛
)...(

2-  على الدولة الطرف المصدِّرة أن تأخذ أيضًا في االعتبار إمكانية اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة المخاطر المحددة في البندين  
)أ( أو )ب( من الفقرة 1، مثل تدابير بناء الثقة أو البرامج التي تضعها الدول المصدِّرة والدول المستوِردة بطريقة مشتركة 

وتتفق عليها.
3- إذا رأت الدولة الطرف المصدِّرة، بعد إجراء هذا التقييم والنظر في تدابير التخفيف المتوفرة، أن هناك خطرًا كبيرًا بحدوث أي 

من النتائج السلبية المذكورة في الفقرة 1، وجب على الدولة الطرف المصدِّرة أال تأذن بالتصدير.
]الذخائر، أو األجزاء أو  أو  التقليدية )...(  المصدِّرة خطر استخدام األسلحة  الدولة الطرف  التقييم، تراعي  4- عند إجراء هذا 

المكونات[، الرتكاب أعمال عنف خطيرة العتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة ضد النساء واألطفال، أو تسهيل ارتكابها.
المادة 7)1( إلى 7)4(، معاهدة تجارة األسلحة، 2013

“المعيار الثاني: احترام حقوق اإلنسان في بلد المقصد النهائي، وأيضًا احترام ذلك البلد للقانون الدولي اإلنساني.
- بعد تقييم موقف البلد المتلقي من المبادئ ذات الصلة المحددة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، يجب على الدول األعضاء:

)أ(  عدم إصدار تصريح التصدير إذا كان هناك خطر واضح أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي يتم تصديرها قد تستخدم 
في القمع الداخلي.

)ب(  توخي الحذر واليقظة البالغة في إصدار التصاريح، على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة طبيعة التكنولوجيا أو المعدات   
العسكرية، للبلدان التي ثبت وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان فيها )...(

اإلطار 1

 6 في هذه القائمة، ُتعد معاهدة تجارة 
األسلحة، والموقف المشترك لالتحاد 

األوروبي، واتفاقية الجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

)إيكواس( ملزمة من الناحية القانونية، 
في حين أن الصكوك األخرى هي 

مبادئ توجيهية غير ملزمة.
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)...(
- بعد تقييم موقف البلد المتلقي من المبادئ ذات الصلة المحددة في صكوك القانون الدولي اإلنساني، يجب على الدول األعضاء:

)جـ( عدم إصدار تصريح التصدير إذا كان هناك خطر واضح أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي يتم تصديرها قد تستخدم في 
ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني”.

التكنولوجيا  صادرات  على  الرقابة  تحكم  التي  المشتركة  القواعد  يحدد  الذي  األوروبي  االتحاد  لمجلس  المشترك  الموقف   ،2 المادة 
والمعدات العسكرية، �2008

“ال يجوز السماح بالنقل إذا كانت األسلحة موجهة الستخدامها: أ( النتهاك القانون الدولي اإلنساني، أو التعدي على حقوق اإلنسان والشعوب 
جرائم ضد  أو  الجماعية،  اإلبادة  جريمة  أو  اإلنساني،  الدولي  للقانون  خطيرة  انتهاكات  الرتكاب  ب(  و  القمع؛  لغرض  أو  وحرياتهم، 

اإلنسانية.”
المادة 6-3، اتفاقية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس( بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد 

األخرى ذات الصلة، �2006 
“تأخذ كل دولة مشاركة، عند النظر في الصادرات المقترحة من األسلحة الصغيرة، بعين االعتبار ما يلي: )1( احترام حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية في البلد المتلقي؛ )...( )3( )...( سجل احترام القانون الدولي الذي يحكم سير النزاعات المسلحة”.
القسم 3)أ(2)أ(، وثيقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، �2000

“تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص لتصدير ]األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة[ متى رأت أن هناك خطرًا واضحًا أن األسلحة 
الصغيرة المذكورة قد: )...( )هـ( )...( تهدد االمتثال للقانون الدولي الذي يحكم سير النزاعات المسلحة. )...( )حـ( تستخدم ألغراض القمع؛ 

)ط( تستخدم النتهاك حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو قمعها”.
القسم 2، ترتيب فاسينار للمبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات المتعلقة بصادرات األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، �2002 

“تحظر السلطة الوطنية أنشطة السمسرة وترفض منح التراخيص إذا كان لديها سبب لالعتقاد بأن أنشطة السمسرة سوف تنطوي على تهديد، 
أو تهدد على نحو خطير بأن: )أ( تؤدي إلى أعمال اإلبادة الجماعية أو جرائم ضد اإلنسانية؛ أو )ب( تنتهك حقوق اإلنسان على نحو يتنافى 

مع القانون الدولي؛ أو )جـ( تؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب على نحو يتنافى مع القانون الدولي”.
ومكوناتها،  غيارها،  وقطع  النارية،  األسلحة  سماسرة  لمراقبة  األمريكية  الدول  لمنظمة  النموذجية  التنظيمية  الالئحة   ،)1(5 المادة 

وذخائرها، �2003
“لن تسمح الدول األطراف بعمليات النقل التي يحتمل أن تستخدم: )1( النتهاك حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب وحرياتهم أو قمعها، أو 

لغرض االضطهاد؛ أو )2( الرتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني”.
القسم 2-2-3)ب(، المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ إعالن وبروتوكول نيروبي بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة 

الخفيفة، �2005
“ال يجوز نقل األسلحة التقليدية واألسلحة غير التقليدية، واألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، والذخائر، والمتفجرات، والمواد ذات الصلة 
والبروتوكولين   1949 لعام  اتفاقيات جنيف  في  الواردة  وأعرافها  الحرب  لقوانين  انتهاكات خطيرة  ترتكب  التي  الدول  إلى  أو  من  بها 

اإلضافيين لعام 1977 أو قواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئه الواجبة التطبيق على حاالت النزاع المسلح بين الدول وداخل الدول”.
المادة األولى )1(، مدونة قواعد السلوك لدول أمريكا الوسطى بشأن نقل األسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة، 

  � 2005

 التطبيق العملي لمعايير القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي � 2
لحقوق اإلنسان

لن تكون معايير القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الصارمة، نظريًا، فعالة في الحيلولة 
دون وقوع األسلحة في أيدي أولئك الذين يحتمل أن يستخدموها الرتكاب انتهاكات ما لم ُتطبق 
بطريقة دقيقة وبصورة مستمرة. ومن أجل مساعدة السلطات التي تصدر تراخيص التصدير وغيرها 
من مسؤولي الحكومات المعنية بعملية صنع قرارات نقل األسلحة وفقًا اللتزاماتها الدولية )انظر 
اإلطار 1(،7 فإنه من المفيد أن تكون هناك لوائح أو مبادئ توجيهية تحدد العناصر المختلفة التي 

7 اعتمد مجلس االتحاد األوروبي هذا 

التوجيه لمساعدة الدول األعضاء في 
تطبيق الموقف المشترك للمجلس على 
صادرات السالح: انظر مجلس االتحاد 

األوروبي،
2008/944/CFSPدليل المستخدم 

  للموقف المشترك للمجلس
الذي يحدد القواعد المشتركة التي 

تحكم الرقابة على صادرات 
التكنولوجيا والمعدات العسكرية، 

بروكسل، 20 تموز/يوليو 2015، 
 COARM 172، ،10858/15

CFSP/PESC 393. الدليل 
“يلخص التوجيه المتفق عليه لتفسير 

معايير ]الموقف المشترك[ وتنفيذ 
بنوده”.
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يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تقييم مخاطر استخدام عمليات نقل األسلحة في انتهاك القانون 
الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان. وهذا األمر من شأنه أن يسهم أيضًا في استحداث أساليب 

أكثر منهجية وموضوعية لهذه التقييمات.8 

تحقيقًا لهذه الغاية، أصدرت اللجنة الدولية هذا الدليل العملي، والمحدَّث حاليًا ليأخذ في االعتبار 
اعتماد معاهدة تجارة األسلحة في عام 2013 والتطورات األخرى، وتوسيع نطاق الدليل ليشمل 
احترام قانون حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى احترام القانون الدولي اإلنساني.9 ويلقي القسم 3 الضوء 
على بعض األسئلة الرئيسية التي يتعين أخذها بعين االعتبار عند تطبيق معايير القانون الدولي 

اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان على قرارات نقل األسلحة.

ويقدم اإلطار 2 مجموعة من المؤشرات التي يمكن للدول االستعانة بها عند تقييم خطر استخدام 
انتهاكات خطيرة  نقلها في ارتكاب  المقترح  العسكرية األخرى  المعدات  أو  الذخائر  أو  األسلحة 
للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان. وترد هذه المؤشرات بمزيد من التفصيل في 
القسم 4، مع تعليقات توضيحية موجزة وأسئلة توجيهية. ويورد القسم 5 قائمة مصادر المعلومات 

المفيدة.

مؤشرات تقييم خطر احتمال استخدام األسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية األخرى التي يتم نقلها في ارتكاب انتهاكات خطيرة 
للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان

ما إذا كان المتلقي الذي يشارك في نزاع مسلح أو شارك فيه قد ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني؛ �
 ما إذا كان المتلقي الذي يشارك في نزاع مسلح أو شارك فيه قد اتخذ جميع التدابير العملية لمنع ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي  �

اإلنساني أو لوقف ارتكابها، بما فيها معاقبة المسؤولين عنها؛
ما إذا كان المتلقي قد ارتكب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق اإلنسان؛ �
معاقبة  � فيها  بما  ارتكابها،  لوقف  أو  اإلنسان  انتهاكات حقوق  ارتكاب  لمنع  العملية  التدابير  اتخذ جميع  قد  المتلقي  كان  إذا   ما 

المسؤولين عنها؛
 ما إذا كان المتلقي قد التزم رسميًا بتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، بما في ذلك عن طريق االلتزام  �

بالمعاهدات ذات الصلة، واتخذ التدابير المناسبة لتطبيقها في التشريعات الوطنية، والسياسات، والممارسات العملية؛
 ما إذا كان المتلقي لديه نظام للمساءلة عن االنتهاكات، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية واإلدارية الالزمة لقمع االنتهاكات  �

الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؛
 ما إذا كان المتلقي يوفر التدريب في مجال القانون الدولي اإلنساني للقوات المسلحة وغيرها من حاملي السالح، وقام بإدراج  �

أحكام القانون الدولي اإلنساني في عقيدته، وكتيباته اإلرشادية، وتعليماته العسكرية؛
 ما إذا كان المتلقي يوفر التدريب في مجال قانون حقوق اإلنسان لقوات الشرطة وغيرها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون،  �

وقام بإدراج أحكام قانون حقوق اإلنسان ومعاييره في كتيباته اإلرشادية وتعليماته الخاصة بإنفاذ القانون؛
المسلحة ومشاركتهم في  � الجماعات  أو  المسلحة  القوات  للحيلولة دون تجنيد األطفال في  اتخذ خطوات  المتلقي قد  إذا كان   ما 

األعمال العدائية؛
 ما إذا كانت هياكل السلطات المسؤولة عن المساءلة تملك القدرة واإلرادة لضمان احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي  �

لحقوق اإلنسان؛
 ما إذا كانت األسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المطلوبة تتناسب مع متطلبات المستخدم النهائي المحدد وقدراته الميدانية؛ �
ما إذا كان المتلقي يمارس مراقبة صارمة وفعالة على أسلحته والذخائر والمعدات العسكرية ونقل المزيد منها. �

اإلطار 2

8 المادة )5( من معاهدة تجارة 

األسلحة تدعو إلى تنفيذ المعاهدة 
“بصورة مستمرة وبطريقة موضوعية 
وغير تمييزية”. وتشترط المادة 7)1(، 

على وجه الخصوص، إجراء تقييم 
للصادرات “بطريقة موضوعية وغير 

تمييزية”.

9 نشرت اللجنة الدولية للصليب 

األحمر الطبعة األولى من هذا الدليل 
العملي في عام 2007 تحت عنوان 
قرارات نقل األسلحة: تطبيق معايير 

القانون الدولي اإلنساني.
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 تطبيق معايير القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق � 3
اإلنسان: أسئلة رئيسية

3-1 ما هو القانون الدولي اإلنساني؟

القانون الدولي اإلنساني - ويسمى أيضًا “قانون النزاعات المسلحة” أو “قانون الحرب”، هو جملة 
القواعد التي تحمي في زمن الحرب األشخاص الذين ال يشاركون في األعمال العدائية، أو الذين 
كفوا عن المشاركة فيها، مثل المدنيين، والجرحى، والمرضى، والمقاتلين األسرى، وتقيد استخدام 
البشرية ودرئها في زمن  المعاناة  الحد من  القتال. وتتمثل غايته األساسية في  أساليب ووسائل 
النزاعات المسلحة. وهو يحكم كيفية استخدام القوة المسلحة، ولكن ليس شرعية اللجوء إلى القوة 

المسلحة، التي ينظمها ميثاق األمم المتحدة لعام 1945.

 ،1949 لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  في  اإلنساني  الدولي  للقانون  الرئيسية  الصكوك  تتمثل 
وبروتوكوالتها الثالثة اإلضافية لعام 1977 وعام 2005. وتستكمل هذه الصكوك بمعاهدات 
تركز على مسائل معينة، بما في ذلك حظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة، وحماية فئات معينة 
من األشخاص أو األعيان، مثل األطفال والممتلكات الثقافية )انظر الملحق 1 لالطالع على قائمة 

بمعاهدات القانون الدولي اإلنساني الرئيسية(.

ويفرض القانون الدولي اإلنساني التزامات على جميع األطراف في أي نزاع مسلح، بما في ذلك 
الجماعات المسلحة. ووردت القواعد التي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية في المادة 3 
المعاهدات  الثاني اإلضافي،10 وغيرها من  والبروتوكول  األربع  اتفاقيات جنيف  بين  المشتركة 
الواجبة التطبيق في كل أنواع النزاعات المسلحة )على سبيل المثال اتفاقية حظر أو تقييد استعمال 
أسلحة تقليدية معينة لعام 1980(. باإلضافة إلى ذلك، هناك قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي 

التي تنطبق على جميع األطراف في أي نزاع مسلح غير دولي.11

غير  أو  منها  الدولية   - المسلحة  النزاعات  في  التطبيق  واجب  اإلنساني  الدولي  القانون  ويكون 
الحرب، وإزالة  اإلفراج عن أسرى  المسلح، مثل  النزاع  تداعيات  ببعض  يتعلق  الدولية- وفيما 
األلغام، والبحث عن المفقودين، ومالحقة مرتكبي جرائم الحرب. وتنطبق أيضًا بعض االلتزامات 
المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني في وقت السلم، على سبيل المثال االلتزام بإدراج 
دراسة القانون الدولي اإلنساني ضمن برامج التعليم العسكري12 وااللتزام بالبحث عن األشخاص 

المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو محاكمتهم أو تسليمهم إلى حكوماتهم.13

والحقيقة أن قواعد القانون الدولي اإلنساني - على سبيل المثال ما يتعلق بمعاملة األشخاص الذين 
المقاتلين  وأساليبها، ووضع  الحرب  المفروضة على وسائل  والقيود  الخصم،  قبضة  في  يقعون 
وأسرى الحرب، وحماية شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحمراء - وضعت 

خصيصًا بحيث تناسب السمات المميزة للنزاعات المسلحة.

10 الحد األدنى لتطبيق البروتوكول 

الثاني اإلضافي أعلى مما ورد في 
المادة 3 المشتركة، وال ينطبق إال على 
النزاعات المسلحة الدولية عند استيفاء 
معايير معينة، على النحو المنصوص 

عليه في المادة 1 من البروتوكول.

11 انظر جون-ماري هنكرتس ولويز 

دوزوالد-بيك، دراسة حول القانون 
الدولي اإلنساني العرفي، مجلدان، 

المجلد األول: القواعد، والمجلد الثاني: 
الممارسة، اللجنة الدولية للصليب 
األحمر/مطبعة جامعة كامبريدج، 

.2005

12 المادة 47 من اتفاقية جنيف األولى، 

والمادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية، 
والمادة 127 من اتفاقية جنيف الثالثة، 

والمادة 144 من اتفاقية جنيف 
الرابعة، والمادتان 83 و87 من 

البروتوكول األول اإلضافي.

13 المادة 49 من اتفاقية جنيف األولى، 

والمادة 50 من اتفاقية جنيف الثانية، 
والمادة 129 من اتفاقية جنيف الثالثة، 

والمادة 146 من اتفاقية جنيف 
الرابعة، والمادة 85 من البروتوكول 

األول اإلضافي.
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3-2  ما هو القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وما هي عالقته بالقانون الدولي اإلنساني؟

قانون حقوق اإلنسان هو مجموعة من القواعد الدولية، التي تنشأ بموجب قانون المعاهدات أو 
القانون العرفي، يمكن على أساسها أن يتوقع األفراد أو الجماعات الحصول على بعض الحقوق 
حقوق  معاهدات  وتتضمن  الحقوق.  بتلك  والمطالبة  وحمايتها،  احترامها  الدول  على  يجب  التي 
اإلنسان مجموعات محددة من الحقوق، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية )انظر الملحق 2 لالطالع على قائمة بالمعاهدات الرئيسية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان(.

جميع  في  الفرد  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  يحمي  اإلنساني،  الدولي  القانون  خالف  وعلى 
األوقات- سواًء في وقت السلم أو في أثناء النزاع المسلح - من اإلجراءات التعسفية التي قد تتخذها 
الدولة. وهو ملزم للدولة ووكالئها، بما في ذلك قوات الشرطة وغيرها من الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القانون، وكذلك الجيش. وبموجب قانون حقوق اإلنسان، ينبغي على الدول ليس فقط االمتناع عن 
التدخل في ممارسة تلك الحقوق والتمتع بها، بل أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية لحمايتها واستعادتها 
عندما يتم التعدي عليها. في هذا الصدد، على الدول أيضًا واجب ضمان أن الجهات الفاعلة من 

غير الدول، بما فيها الجماعات المسلحة، ال تعوق التمتع بهذه الحقوق.

ويكمل القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان كل منهما اآلخر في حاالت النزاع المسلح، 
وسالمتهم  األفراد  أرواح  حماية  إلى  أيضًا  ويهدفان  نفسها.  األهداف  بعض  لتحقيق  ويسعيان 
وكرامتهم، وإن كان ذلك بطرق مختلفة. وهما يشتركان في بعض القواعد الموضوعية، مثل حظر 
التعذيب، وغيرها من القواعد الخاصة بالمعاملة اإلنسانية للمعتقلين، غير أنهما يحكمان أفعااًل معينة 
بطريقة مختلفة للغاية، مع تركيز القانون الدولي اإلنساني على السمات الخاصة بالحرب. وهذا هو 
الحال بصفة خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة. فبموجب القانون الدولي اإلنساني، ُيعد استخدام 
العدائية، ولكنه  العمليات  أثناء  القاعدة وليس االستثناء في  المميتة، هو  القوة  القوة، بما في ذلك 
يخضع لقواعد التمييز والتناسب واالحتياطات في الهجوم، وهي القواعد التي تهدف إلى تجنيب 
المدنيين واألعيان المدنية آثار األعمال العدائية. في المقابل، فبموجب قانون حقوق اإلنسان، ُيعد 
استخدام القوة المميتة إجراًء محدودًا للغاية كمالذ أخير لحماية الحياة، وال يستخدم إال عندما تكون 

الوسائل األخرى غير فعالة.

وتسمح بعض معاهدات حقوق اإلنسان للحكومات بعدم التقيد ببعض الحقوق في حاالت الطوارئ 
العامة التي تهدد حياة األمة، والتي قد تشمل النزاعات المسلحة واالضطرابات المدنية واالضطرابات 
التي تتخذ طابع العنف. أما القانون الدولي اإلنساني فال يسمح بأي نوع من أنواع عدم التقيد ألنه 
وضع ليطبق تطبيقًا دقيقًا على الظروف االستثنائية التي تنشأ جراء أي نزاع مسلح. ومنذ البداية، 

فإنه يأخذ في االعتبار ليس فقط ما تمليه اإلنسانية ولكن أيضًا الضرورات العسكرية.

ومن المعتاد أن ُينظر إلى قانون حقوق اإلنسان بصفة عامة على أنه ال يفرض التزامات سوى 
على الدول، في حين أن القانون الدولي اإلنساني ملزم ليس فقط للدول، ولكن أيضًا للجماعات 
المسلحة من غير الدول. وتجدر اإلشارة، مع ذلك، إلى أن “مسألة ما إذا كان قانون حقوق اإلنسان 
ينطبق على الجماعات المسلحة من غير الدول وإلى أي مدى ينطبق عليها لم تحسم بعد. وكحد 
أدنى، يبدو من المقبول أن تتحمل الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة على األرض وتضطلع 

بوظائف شبيهة بالحكومة بالتالي مسؤوليات بموجب قانون حقوق اإلنسان”.14

14 صياغة المترجم للفقرة 517 من 

 Commentary on المادة 3 من
 the First Geneva

Convention، الطبعة الثانية، 
اللجنة الدولية للصليب األحمر/  

مطبعة جامعة كامبريدج، 2016.
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3-3 ما هي األفعال التي ُتعد انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني؟

ُتعد انتهاكات القانون الدولي اإلنساني خطيرة إذا كانت تمثل خطرًا على األشخاص المحميين )على 
سبيل المثال المدنيون، وأسرى الحرب، والجرحى، والمرضى( أو األعيان )على سبيل المثال 
األعيان المدنية، أو البنية التحتية( أو إذا كانت تشكل مخالفة للقيم العالمية األساسية.15 وتشمل 
أخطر االنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني التسبب في الوفاة أو اإلصابة أو تدمير الممتلكات أو 
االستيالء غير القانوني عليها. وُتعد جرائم الحرب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني يترتب 
عليها مسؤولية جنائية فردية، والتزام الدول بمالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بموجب قانون المعاهدات 

أو القانون العرفي. 

وتشمل االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف األربع 
لعام 1949. وتتضمن كل اتفاقية تعاريف للسلوك الذي يمثل مخالفة جسيمة )المواد 50 و51 
و130 و147 على الترتيب(. وتحدد المادتان 11 و85 من البروتوكول األول اإلضافي لعام 

1977 مجموعة أوسع نطاقًا من األفعال التي يمكن اعتبارها انتهاكات جسيمة للبروتوكول.

باإلضافة إلى المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف، يتضمن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية لعام 1998 انتهاكات خطيرة أخرى للقوانين واألعراف المعمول بها في النزاعات المسلحة 
الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، التي يعرفها بأنها جرائم حرب )المادة 8، األقسام الفرعية 
)ب(، و)ج(، و)هـ((.16 وتشمل االنتهاكات الخطيرة أيضًا جرائم الحرب األخرى بموجب القانون 
الدولي اإلنساني العرفي التي ترتكب في أثناء النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير 

الدولية.

لالطالع على قائمة االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني/جرائم الحرب، بما في ذلك النص 
الكامل للمادة 8 من نظام روما األساسي، وغيرها من االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني 

العرفي، انظر الملحق 3.

3-4 ما هي االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان؟

تشترط الصكوك اإلقليمية الخاصة بنقل األسلحة ومعاهدة تجارة األسلحة أن تتضمن قرارات نقل 
األسلحة تقييمًا الحترام المتلقي لقانون حقوق اإلنسان )انظر اإلطار 1(. وتشترط معاهدة تجارة 
األسلحة، على وجه الخصوص، أن تجري الدول األطراف تقييمًا لخطر احتمال استخدام األسلحة 
التي يتم تصديرها في “ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو تيسير ارتكابه”، 
في حين يشير الموقف المشترك لالتحاد األوروبي بشأن صادرات األسلحة إلى ضرورة توخي 
الحذر واليقظة عند إصدار التراخيص حيثما توجد دالئل على ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق 

اإلنسان”.

وبينما ال تورد أية معاهدة تعريفًا لهذا المصطلح، تميل الدول والهيئات الدولية المعنية بحقوق 
اإلنسان إلى تفسيره ليشمل مجموعة من االنتهاكات على أساس طبيعتها وآثارها، مثل االعتقال 
القانون،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  جانب  من  للقوة  المفرط  واالستخدام  التعسفي،  واالحتجاز 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  والمعاملة  والتعذيب،  الجنسي،  العنف  أشكال  من  واالغتصاب وغيره 
المهينة، وانتهاكات الحق في الحياة، بما في ذلك اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة. 
وغالبًا ما تستخدم كلمات “خطيرة”، أو “جسيمة”، أو “هائلة”، أو “صارخة”، أو “كبرى” بالتبادل 
نطاق واسع حتى  أو على  منتظمة  االنتهاكات  تكون  أن  بالضرورة  وليس  االنتهاكات.  لوصف 
توصف بأنها “خطيرة”. وينبغي رصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتقييمها على أساس 

كل حالة على حدة. 

15 انظر قضية تاديتش، قرار بشأن 

طلب الدفاع للطعن التمهيدي في 
االختصاص، 2 تشرين األول/أكتوبر 

IT-94-1- 1995، القضية رقم
AR/72، الفقرة 94.

جرائم الحرب الواردة في المادة 8 
ليست شاملة.

16 انظر مجلس االتحاد األوروبي، 

دليل المستخدم للموقف المشترك 
للمجلس CFSP/2008/944، ص. 

.46
 

انظر أيضًا تي. كريموفا، ما يرقى إلى 
مستوى االنتهاك الخطير لقانون حقوق 

 T. Karimova, What اإلنسان؟
 amounts to a “serious

 violation of human rights
 law“? An analysis of
 practice and expert

 opinion for the purpose of
 the 2013 Arms Trade

Treaty، تحليل للممارسة ورأي 
الخبراء في غرض معاهدة تجارة 

األسلحة 2013، إفادة أكاديمية جنيف 
للقانون الدولي اإلنساني وحقوق 

اإلنسان رقم 6، آب/أغسطس 2014.



11

ي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان: أسئلة رئيسية تطبيق معايير القانون الدول

3-5 هل ينبغي أن يكون هناك مدى زمني لالنتهاكات السابقة ليتم إدراجها في 
التقييم؟ وهل ينبغي أال يؤخذ في االعتبار سوى األحداث التي وقعت مؤخرًا، أم ال 

تزال االنتهاكات التي ارُتكبت منذ فترة طويلة ذات صلة؟

ينبغي أال يكون هناك أي إطار زمني محدد. بداًل من ذلك، ينبغي أن ينصب التركيز على 
ما إذا كانت التوجهات السابقة مستمرة أم ال. ويجب أن تشير األدلة على االنتهاكات األخيرة 
بطبيعة الحال إلى خطر واضح أو حقيقي، إال إذا تطور الموقف إلى حد كبير، على سبيل 
المثال بسبب تغيير الحكومة أو النظام السياسي. وداخل أي جماعة مسلحة، ربما يشكل 

وجود قيادة جديدة أو االنقسام إلى فصائل مختلفة تطورات ال تقل أهمية عن ذلك.

من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك أي تغيير كبير في الظروف، فإنه حتى االنتهاكات التي 
ارتكبت منذ فترة طويلة يمكن أن تكون ذات صلة. وال تمثل األدلة على االنتهاكات السابقة 
أو االمتثال في الماضي في حد ذاتها دلياًل موثوقًا به بما فيه الكفاية على السلوك في الوقت 
الحالي أو في المستقبل. ومع ذلك، ال بد من تقييمها في ضوء الحقائق األخرى ذات الصلة، 
فعال عن طريق  بشكل  الماضي  انتهاكات  إرث  التعامل مع  تم  كان  إذا  ما  ذلك  في  بما 
الحقائق  تقصي  وعمليات  األسف،  عن  العلني  والتعبير  الفردية،  الجنائية  المسؤولية 
والمصالحة، وتعويض الضحايا، واإلصالحات في القطاعات العسكرية واألمنية والقضائية.

3-6 عندما نتحدث عن احترام متلقي األسلحة للقانون الدولي اإلنساني، فهل نشير 
إلى الدول فقط أم أيضًا إلى كيانات أخرى؟

بينما تشترط بعض الصكوك القائمة الخاصة بنقل األسلحة تحديدًا إجراء تقييم لالمتثال 
المحتمل من جانب البلد المتلقي للقانون الدولي اإلنساني، يشير البعض اآلخر إلى المتلقين 
على نحو أوسع نطاقًا. ويجب إجراء تقييم لمخاطر احتمال استخدام األسلحة التي يتم نقلها 
في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني بغض النظر عما إذا كان المتلقي دولة أو 
كيان من غير الدول )مثل أي كيان من غير الدول مرخص له باستيراد أسلحة بالنيابة عن 
الدولة، أو شركة عسكرية خاصة، أو جماعة مسلحة(.18 وُيعد خطر تحويل وجهة األسلحة 
إلى متلقين آخرين بخالف المستخدم النهائي المحدد سببًا إضافيًا لضرورة إجراء تقييم واسع 

النطاق للمخاطر.

يكون العديد من المؤشرات المقترحة )على سبيل المثال ما إذا كانت هناك مراقبة صارمة 
على مخزونات األسلحة والذخائر( مهمة عندما يتعلق األمر بأي كيان يطلب الحصول 
على األسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية. وتنطبق المؤشرات األخرى )مثل االلتزام 
الرسمي باحترام القانون الدولي اإلنساني، ومنع تجنيد األطفال( بصفة أساسية على الدول 
أو الجماعات المسلحة من غير الدول. على الرغم من ذلك، ال ينطبق المؤشر األخير )القمع 

العقابي لالنتهاكات الخطيرة(، إال على الدولة المتلقية. 18 التزمت بعض الدول بعدم توريد 

األسلحة الصغيرة إال إلى حكومات 
)إما مباشرة أو عبر كيانات مرخص 

لها ومفوضة لشراء أسلحة بالنيابة 
عنها(، غير أن معظم الدول لم تلتزم 

بهذا األمر. وباإلضافة إلى ذلك، أثناء 
مفاوضات معاهدة تجارة األسلحة، 
سعى عدد كبير من الدول لفرض 

حظر شامل على عمليات نقل األسلحة 
إلى “األطراف الفاعلة من غير 

الدول”، ولكن لم يتحقق توافق في 
اآلراء بشأن هذا الحكم.
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3-7 عند أي نقطة يستلزم خطر حدوث انتهاكات عدم إصدار إذن بنقل األسلحة؟

تجارة  واتفاقية  بنقل األسلحة  الخاصة  اإلقليمية  الصكوك  1، تشترط  القسم  كما هو موضح في 
األسلحة عدم إصدار إذن بنقل األسلحة متى توافر العلم بوجود خطر أن تستخدم األسلحة الرتكاب 
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان، أو تحقق مستوى معين من هذا 
الخطر. وبينما تختلف صياغة هذه الصكوك، يشير العديد منها إلى خطر “واضح” أو “حقيقي” 
بشأن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان، أو يطبق حدًا متشابهًا 

لها.19

وفيما يتعلق باتفاقية تجارة األسلحة، تقضي المادة 7، على وجه الخصوص، بأنه يمكن عدم اإلذن 
بنقل األسلحة متى كان هناك “خطر كبير” بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني، أو 
لقانون حقوق اإلنسان، أو ارتكاب أعمال عنف خطيرة العتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة 
ضد النساء واألطفال، وتقضي أيضًا بالنظر في التدابير المتاحة لتخفيف أثر هذا الخطر. وقد فسر 
عدد من الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة مصطلح “خطر كبير” على أنه يعني “واضح” 
أو “حقيقي”، أو “من المرجح أن يتحقق”. ومن وجهة نظر اللجنة الدولية، تتسق هذه التفسيرات 
مع هدف معاهدة تجارة األسلحة المتمثل في الحد من المعاناة اإلنسانية ومع التزام الدول األطراف 
باحترام القانون الدولي اإلنساني وضمان احترامه، وهو “مبدأ” أساسي يجب على الدول أن تأخذه 

بعين االعتبار عند تفسير المعاهدة.20

ومن المهم التأكيد على أنه حتى إذا لم تكن الدولة طرفًا في معاهدة تجارة األسلحة أو في أي صك 
إقليمي خاص بنقل األسلحة، فإنه يتعين عليها أن تأخذ بعين االعتبار احترام القانون الدولي اإلنساني 
في قرارات نقل أسلحتها بموجب المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تتطلب 
من الدول “احترام” القانون الدولي اإلنساني و”كفالة احترامه”. وفي تفسير اللجنة الدولية، الذي 
ينطبق على قرارات نقل األسلحة، يتطلب االلتزام بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني من الدولة 
المعنية أال تأذن بنقل األسلحة متى كان هناك خطر كبير أو واضح أن تلك األسلحة يمكن أن تستخدم 

في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني )انظر اإلطار 3(.

المتاحة  التدابير  في  النظر  اإلقليمية  الصكوك  وبعض  األسلحة  تجارة  معاهدة  تتيح  جانبها،  من 
للتخفيف من المخاطر، وذلك عند تقييم مخاطر ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني 
أو قانون حقوق اإلنسان. وينبغي تقييم كل من تدابير تخفيف المخاطر من هذا القبيل بحذر من 
حيث ما يمكن تحقيقه في الواقع في الظروف المحيطة من أجل موازنة المخاطر. ويجب أن تتخذ 
مثل تلك اإلجراءات في الوقت المناسب، وأن تكون قوية وموثوق بها، ويجب أن يكون لدى المصدِّر 

والمستوِرد القدرة على تنفيذها على نحو فعال وبحسن نية.21

ألغراض تقييم مخاطر نقل األسلحة، فإن حوادث االنتهاكات المتفرقة ال تمثل بالضرورة مؤشرًا 
على موقف المتلقي تجاه القانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان، وربما ال ُتعد في حد 
ذاتها أساسًا كافيًا لمنع نقل األسلحة. ومع ذلك، فإن أي نمط واضح من االنتهاكات، أو عدم اتخاذ 

المتلقي الخطوات المناسبة لوضع حد لالنتهاكات ومنع تكرارها، يجب أن يسبب قلقًا بالغًا.

المؤشرات الواردة في القسم 4 ذات صلة بجميع تقييمات مخاطر نقل األسلحة، سواًء على أساس 
المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، أو معاهدة تجارة األسلحة، أو الصكوك اإلقليمية الخاصة 

بنقل األسلحة.

19 انظر على سبيل المثال اإلطار 1، 

الموقف المشترك لالتحاد األوروبي.

20 انظر اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، فهم معاهدة تجارة األسلحة 
من منظور إنساني، ص 37.

21 المرجع نفسه ص 38. 
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3-8 كيف يمكن التصدي لخطر تحويل وجهة نقل األسلحة؟

ُيفهم مصطلح “تحويل وجهة نقل األسلحة” بصفة عامة للداللة على نقل األسلحة إلى مستخدمين 
نهائيين غير مصرح لهم أو استخدامات نهائية غير مصرح بها، بما في ذلك تحويل وجهتها إلى 
السوق غير المشروعة. وقد يتخذ تحويل وجهة نقل األسلحة أشكااًل عديدة ويحدث في مراحل 
مختلفة من سلسلة مراقبة عملية النقل. ويمكن أن يحدث في بلد المنشأ من نقطة االنطالق )التصدير(، 
أو في الطريق إلى المتلقي المصرح له )المرور العابر أو إعادة الشحن(، أو في نقطة التسليم 

)االستيراد( أو بعدها مباشرة.

والحقيقة أن تحويل وجهة نقل األسلحة يبعث على القلق من الناحية اإلنسانية عندما يكون هناك 
خطر احتمال أن يستخدم المتلقون غير المصرح لهم تلك األسلحة الرتكاب انتهاكات خطيرة للقانون 
الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان. عالوة على ذلك، يزيد تحويل وجهة نقل األسلحة إلى 
االتجار غير المشروع توافر األسلحة التي ال تخضع للمراقبة على نطاق واسع وإساءة استعمالها. 
ومن ثم، فإن منع تحويل وجهة عمليات نقل األسلحة المصرح بها ُيعد أمرًا بالغ األهمية، بل ويتطلب 
عدد من الصكوك الخاصة بنقل األسلحة من الدولة المعنية أن تجري تقييمًا لخطر احتمال تحويل 

وجهة األسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تصدِّرها.23

تشير العديد من المؤشرات الواردة في القسم 4 إلى التدابير التي ينبغي أن يتخذها المتلقي المصرح 
له لمنع تحويل وجهة نقل األسلحة والتصدي لهذا األمر. وتشمل تلك اإلجراءات إنشاء نظام وطني 
قوي إلصدار التراخيص للعمليات الدولية لنقل األسلحة التقليدية والرقابة عليها، وإجراءات مناسبة 

إلدارة المخزونات واألمن، وعمليات كافية لمراقبة الحدود.

المسؤولية عن “كفالة احترام” القانون الدولي اإلنساني في قرارات نقل األسلحة

ُتفَسر المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشكل عام على أنها تفرض على األطراف الثالثة من الدول التي ال تشارك في 
أي نزاع مسلح واجب “كفالة احترام” أطراف النزاع للقانون الدولي اإلنساني. وعلى تلك الدول الثالثة مسؤولية خاصة للتدخل لدى الدول 
أو الجماعات المسلحة التي قد يكون لها بعض التأثير عليها. ويمكن أن ُتعد الدول التي تنقل األسلحة بالغة التأثير في “كفالة احترام” القانون 

الدولي اإلنساني نظرًا لقدرتها على توفير الوسائل التي قد ترتكب بها االنتهاكات أو منع الحصول على تلك الوسائل.

ويشمل التزام الدولة بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني التزامًا سلبيًا باالمتناع عن تشجيع أحد األطراف على انتهاك القانون الدولي 
اإلنساني، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد على ارتكاب هذه االنتهاكات أو تعين عليها، والتزامًا إيجابيًا باتخاذ جميع الخطوات 
المناسبة لمنع ارتكاب انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، والعمل على إيقاف تلك االنتهاكات. ومن وجهة نظر اللجنة الدولية، عند تطبيق 
االلتزام السلبي على قرارات نقل األسلحة، فإنه يتطلب من الدولة أن تجري تقييمًا لما إذا كان المتلقي من المرجح أن يستخدم األسلحة 
الرتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني، وأن تمتنع عن نقل األسلحة إذا كان هناك خطر كبير أو واضح لوقوع انتهاكات. وبموجب 
االلتزام اإليجابي، فإنه يجب على الدولة المعنية أن تستخدم نفوذها على أساس الوسائل المتاحة لها لكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني 
على جميع مستويات سلطات الطرف الذي تدعمه عن طريق عمليات نقل األسلحة، ال سيما عندما يكون هناك خطر متوقع باحتمال ارتكاب 
انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني. وسيكون لدى الدولة مجموعة متنوعة من الطرق للقيام بذلك، بما في ذلك اتخاذ قرار بعدم نقل األسلحة.

وُتستكمل هذه القيود المفروضة على نقل األسلحة، التي تنشأ من االلتزام الوارد في المادة 1 المشتركة بشأن كفالة احترام القانون الدولي 
اإلنساني، باألحكام الواردة في كل من معاهدة تجارة األسلحة والصكوك اإلقليمية التي تشترط مراقبة عمليات نقل األسلحة على أساس 

احترام القانون الدولي اإلنساني.

وتوجب اتفاقية تجارة األسلحة صراحة على الدول األطراف أن تأخذ في االعتبار االلتزامات باحترام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق 
اإلنسان وكفالة احترامهما عند تنفيذ المعاهدة.22

اإلطار 3

22 لمعرفة المزيد عن تطبيق االلتزام 

بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني 
في عمليات نقل األسلحة على وجه 

التحديد، انظر المؤتمر الدولي الثاني 
والثالثين للصليب األحمر والهالل 
األحمر، القانون الدولي اإلنساني 

وتحديات النزاعات المسلحة 
المعاصرة، اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، جنيف، تشرين األول/أكتوبر 
.2015

23 انظر معاهدة تجارة األسلحة، المادة 

11)2(، والموقف المشترك لالتحاد 
األوروبي، المادة 2، المعيار السابع.
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مؤشرات يجب أخذها في االعتبار عند إجراه تقييم المخاطر� 4

يورد هذا القسم قائمة غير حصرية بالمؤشرات التي يجب على الدول أن تأخذها في االعتبار عند 
إجراء عمليات تقييم مخاطر العمليات المقترحة لنقل األسلحة بموجب أي من الصكوك السابق 

ذكرها المتعلقة بنقل األسلحة.

ويجب أن يتضمن التقييم الشامل لخطر استخدام األسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المنقولة 
في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان التحقق مما يلي:

 سجل احترام المتلقي للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان في الماضي والحاضر؛ �
نوايا المتلقي كما يعبر عنها عن طريق التعهدات الرسمية؛ �
 قدرة المتلقي على ضمان أن األسلحة أو المعدات المنقولة تستخدم على نحو يتفق مع القانون  �

الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، وعدم تحويل وجهة نقلها أو نقلها إلى وجهات أخرى 
حيث قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لهذه المجموعات من القوانين.

وهناك عوامل أخرى، مثل الوضع األمني في البلد المتلقي والرقابة التي يمارسها المتلقي على 
مخزونات األسلحة )العسكرية منها والمدنية(، يمكن أن تكون ذات صلة بمثل هذه التقييمات.

وينبغي أن يستند القرار النهائي إلى تقييم شامل للوضع بعد دراسة كل مؤشر على حدة. ويجب 
أن تستند التقييمات إلى جميع المعلومات المتاحة، وأن تحدد سبب االعتقاد أن هناك خطر حدوث 

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان من عدمه.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض مؤشرات القانون الدولي اإلنساني لن تكون ذات صلة إال في الحالة 
التي يشارك فيها المتلقي في نزاع مسلح أو كان يشارك فيه، في حين ينبغي أخذ مؤشرات حقوق 

اإلنسان في االعتبار في جميع األوقات لكل قرار من قرارات نقل األسلحة.

ومن المهم أيضًا مالحظة أن وقوع انتهاكات خطيرة لقانون حقوق اإلنسان وغيرها من أنماط 
انتهاكات حقوق اإلنسان في البلد المتلقي يمكن أيضًا أن تمثل مؤشرًا على االحترام المحتمل للقانون 
الدولي اإلنساني من جانب المتلقي في حالة نشوب نزاع مسلح. وُيعد هذا األمر عاماًل بالغ األهمية 
النظر في التصريح بعمليات نقل األسلحة إلى دول يحتمل أن تشارك في نزاع مسلح في  عند 

المستقبل المنظور.

4-1 سجل احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

أ( سجل احترام القانون الدولي اإلنساني

 ما إذا كان المتلقي الذي يشارك في نزاع مسلح أو كان يشارك فيه قد ارتكب انتهاكات خطيرة  �
للقانون الدولي اإلنساني؛
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 ما إذا كان المتلقي الذي يشارك في نزاع مسلح أو كان يشارك فيه قد اتخذ جميع التدابير  �
العملية لمنع ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني أو لوقف ارتكابها، بما في ذلك معاقبة 

المسؤولين عنها.

تعليقات توضيحية

أواًل: تشمل األسئلة ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي اإلنساني ما يلي:

هل ارُتكبت مخالفات جسيمة أو انتهاكات خطيرة أخرى في البلد المتلقي؟ )انظر الملحق 3(	 
 هل ارُتكبت انتهاكات على يد أطراف فاعلة يكون المتلقي مسؤواًل عنها؟ )بالنسبة للدولة 	 

المعنية، على سبيل المثال، يشمل هذا األمر أجهزة الدولة، بما في ذلك قواتها المسلحة، أو 
أشخاصًا أو كيانات فوضتها القيام بقدر من السلطة الحكومية، أو أشخاصًا أو مجموعات 
تعمل في الواقع بناًء على تعليماتها أو تحت إشرافها أو سيطرتها، أو أشخاصًا أو مجموعات 

خاصة، تعترف بها الدولة وتتبناها كإدارة تابعة لها(24. 
 هل ارُتكبت في البلد المتلقي أعمال عنف خطيرة العتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة 	 

ضد النساء واألطفال في سياق نزاع مسلح؟

ثانيًا:  تشمل األسئلة ذات الصلة المتعلقة بالتدابير المتخذة لمنع وقوع انتهاكات القانون 
الدولي اإلنساني أو المعاقبة عليها ما يلي:

 أينما ُعرف أن هذه االنتهاكات قد وقعت، هل اتخذ البلد المتلقي التدابير الالزمة لمنع انتهاكات 	 
القانون الدولي اإلنساني التي يرتكبها مواطنوه، أو ُترتكب على أراضيه، أو على يد أشخاص 
تحت قيادته، وقمعها؟ )ويمكن أن تشمل هذه التدابير إدخال تعديالت على األوامر والتعليمات 
لحماية  الالزمة  واإلجراءات  المخالفين،  ضد  الجزائية  أو  التأديبية  والعقوبات  العسكرية، 
الحقائق  انتهاكات، وعمليات تقصي  لوقوع  العلني عن األسف  والتعبير  المدنيين،  السكان 
والمصالحة، ودفع تعويضات للضحايا، وإدخال إصالحات في القطاع القضائي، وتعزيز 
تدريب أفراد القوات المسلحة في مجال القانون الدولي اإلنساني، وغيرها من التغييرات ذات 

الصلة في القوانين والسياسات والممارسات الوطنية(.
 هل لم يجر البلد المتلقي تحقيقًا في المخالفات الجسيمة وغيرها من االنتهاكات الخطيرة للقانون 	 

الدولي اإلنساني التي ُيزعم أن مواطنيه ارتكبوها أو وقعت على أراضيه؟
أراضيه 	  على  الموجودين  األشخاص  أولئك  أو  مواطنيه  عن  المتلقي  البلد  يبحث  لم   هل 

المسؤولين عن المخالفات الجسيمة وغيرها من االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني، 
ومالحقتهم )أو تسليمهم إلى دولهم(، أو هل لم يتعاون مع الدول األخرى أو المحاكم الدولية 
فيما له صلة باإلجراءات الجنائية التي تتعلق بالمخالفات الجسيمة وغيرها من االنتهاكات 

الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني؟
 هل البلد المتلقي على استعداد للحوار بشأن المخاوف المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني؟ وهل 	 

وافق على وجود رقابة خارجية أو مستقلة لالنتهاكات المزعومة للقانون الدولي اإلنساني أو 
إجراء تحقيقات خارجية أو مستقلة فيها أو كليهما؟

24 تحدد ممارسة الدولة كقاعدة من 

قواعد القانون الدولي العرفي أن 
االنتهاكات التي ترتكبها هذه األطراف 

الفاعلة يمكن أن تنسب إلى الدولة. 
انظر جون-ماري هنكرتس ولويز 

دوزوالد-بيك، القانون الدولي اإلنساني 
العرفي، المجلد األول، الصفحات من 

.)463-468(
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ب( سجل احترام قانون حقوق اإلنسان

ما إذا كان المتلقي قد ارتكب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق اإلنسان؛	 
قانون حقوق 	  انتهاكات  ارتكاب  لمنع  العملية  التدابير  اتخذ جميع  قد  المتلقي  إذا كان   ما 

اإلنسان أو لوقف ارتكابها، بما في ذلك معاقبة المسؤولين عنها.

تعليقات توضيحية

أواًل: تشمل األسئلة ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات قانون حقوق اإلنسان ما يلي:

هل ارتكبت الدولة ووكالؤها في البلد المتلقي انتهاكات خطيرة لقانون حقوق اإلنسان؟	 
ما هي طبيعة االنتهاكات أو األذى الذي وقع؟ وما هو حجم االنتهاكات؟	 
 هل ارتكبت الدولة أو وكالؤها في البلد المتلقي أعمال عنف خطيرة العتبارات جنسانية أو 	 

أعمال عنف خطيرة ضد النساء واألطفال؟

ثانيًا:  تشمل األسئلة ذات الصلة المتعلقة بالتدابير المتخذة لمنع وقوع انتهاكات قانون حقوق 
اإلنسان أو المعاقبة عليها ما يلي:

 هل اتخذ البلد المتلقي التدابير المناسبة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان ومنع تكرارها؟ 	 
)ويمكن أن تشمل هذه التدابير إدخال تعديالت على أوامر إنفاذ القانون وتعليماته، والعقوبات 
التأديبية أو الجزائية ضد المخالفين، واإلجراءات الالزمة لحماية السكان، والتعبير العلني 
عن األسف لوقوع انتهاكات، وعمليات تقصي الحقائق والمصالحة، ودفع تعويضات للضحايا، 
وإدخال إصالحات في قطاعي إنفاذ القانون والقضاء، وتعزيز التدريب على قانون حقوق 
اإلنسان ألفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وغيرها من التغييرات 

ذات الصلة في القوانين والسياسات والممارسات الوطنية(.
 هل حكومة البلد المتلقي على استعداد للحوار بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق اإلنسان؟ وهل 	 

وافق البلد المتلقي على رقابة خارجية أو مستقلة لالنتهاكات المزعومة لقانون حقوق اإلنسان 
أو إجراء تحقيقات خارجية أو مستقلة فيها أو كليهما؟ وما هي درجة تعاونها مع اآلليات 

الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؟

4-2 االلتزامات الرسمية

 ما إذا كان المتلقي قد التزم رسميًا بتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق  �
اإلنسان، بما في ذلك عن طريق االلتزام بالمعاهدات ذات الصلة، واتخذ التدابير المناسبة 

لتطبيقها في التشريعات الوطنية، والسياسات، والممارسات العملية؛
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القانونية  � التدابير  ذلك  في  بما  االنتهاكات،  عن  للمساهلة  نظام  لديه  المتلقي  كان  إذا   ما 
والقضائية واإلدارية الالزمة لقمع االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق 

اإلنسان؛
 ما إذا كان المتلقي يوفر التدريب في مجال القانون الدولي اإلنساني للقوات المسلحة وغيرها  �

من حاملي السالح، وقام بإدراج القانون الدولي اإلنساني في عقيدته، وكتيباته اإلرشادية، 
وتعليماته العسكرية؛

 ما إذا كان المتلقي يوفر التدريب في مجال قانون حقوق اإلنسان لقوات الشرطة وغيرها من  �
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وقام بإدراج قانون حقوق اإلنسان ومعاييره في كتيباته 

اإلرشادية وتعليماته الخاصة بإنفاذ القانون؛
المتلقي قد اتخذ خطوات للحيلولة دون تجنيد األطفال في القوات المسلحة أو  �  ما إذا كان 

الجماعات المسلحة ومشاركتهم في األعمال العدائية.25 

تعليقات توضيحية

الدولي اإلنساني  بالقانون  المتعلقة بااللتزامات الرسمية  أواًل:  تشمل األسئلة ذات الصلة 
وقانون حقوق اإلنسان ما يلي:

 هل صدق البلد المتلقي على أي من صكوك القانون الدولي اإلنساني )أي اتفاقيات جنيف 	 
األربع لعام 1949 والبروتوكولين اإلضافيين لعام 1977، أو المعاهدات التي تتضمن حظر 
صريح أو فرض قيود على عمليات نقل أسلحة محددة، أو غيرها من المعاهدات الرئيسية 
للقانون الدولي اإلنساني(؟ وهل التزم بالصكوك الدولية أو اإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان؟ 26 

 هل انضم البلد المتلقي إلى معاهدة تجارة األسلحة لعام 2013، أو أي من الصكوك اإلقليمية 	 
الخاصة بنقل األسلحة؟

 هل اتخذ البلد المتلقي تدابير التنفيذ الالزمة التي تتطلبها صكوك القانون الدولي اإلنساني 	 
وقانون حقوق اإلنسان التي هو طرف فيها، بما في ذلك اعتماد التشريعات واللوائح الوطنية 

ذات الصلة؟27
 إذا كان المتلقي جماعة مسلحة، فهل التزمت باحترام معايير القانون الدولي اإلنساني والقانون 	 

الدولي لحقوق اإلنسان، على سبيل المثال عن طريق إعالن من جانب واحد أو اتفاق؟

ثانيًا:  تشمل األسئلة ذات الصلة المتعلقة بقمع االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني28  
وقانون حقوق اإلنسان ما يلي:

 هل لدى البلد المتلقي تشريعات وطنية تحظر المخالفات الجسيمة وغيرها من االنتهاكات 	 
الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني29 وقانون حقوق اإلنسان وتعاقب مرتكبيها؟

 هل يسمح التشريع الوطني بالتعاون مع المحاكم الدولية؟ وهل يتعاون البلد المتلقي من جهة 	 
أخرى مع الدول األخرى، أو المحاكم الخاصة، أو المحكمة الجنائية الدولية فيما له صلة 
باإلجراءات الجنائية المتعلقة بكل من المخالفات الجسيمة وغيرها من االنتهاكات الخطيرة 
للقانون الدولي اإلنساني، وجريمة اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، واالنتهاكات 

الخطيرة لحقوق اإلنسان؟

25 ينص البروتوكول األول اإلضافي 

)المادة 77( والبروتوكول الثاني 
اإلضافي )المادة 4(، وكذلك اتفاقية 
حقوق الطفل )المادة 38( على حد 

أدنى لسن تجنيد األطفال ومشاركتهم 
في األعمال العدائية يبلغ 15 عامًا. 
ويحث البروتوكول األول اإلضافي 

واتفاقية حقوق الطفل أطراف النزاع، 
في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن 
الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة 

عشرة، على أن تسعى إلعطاء 
األولوية لمن هم أكبر سنًا. ويجب على 

الدول األطراف في البروتوكول 
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 

اشتراك األطفال في المنازعات 
المسلحة أن تكفل عدم خضوع 

األشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة 
عشرة من العمر للتجنيد اإلجباري في 

قواتها المسلحة )المادة 2( وأن تتخذ 
الدول األطراف جميع التدابير الممكنة 

عمليًا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها 
المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة 

من العمر اشتراكًا مباشرًا في األعمال 
الحربية )المادة 1(. وبموجب 

البروتوكول االختياري، ال يجوز أن 
تقوم المجموعات المسلحة المتميزة 

عن القوات المسلحة ألي دولة في أي 
ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام 
األشخاص دون سن الثامنة عشرة في 

األعمال الحربية )المادة 4(. ويحدد 
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية كجريمة حرب في النزاعات 
المسلحة الدولية )المادة 8، 2، ب، 

26( والنزاعات المسلحة غير الدولية 
)المادة 8، 2، هـ، 7( تجنيد األطفال 

دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا 
أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في 

جماعات مسلحة أو استخدامهم 
للمشاركة فعليًا في األعمال الحربية. 

يمكن االطالع على قائمة بالدول 
األعضاء في هذه المعاهدات على 

https://ihl-databases. الموقع
icrc.org/ihl

26 انظر الملحقين األول والثاني 

لالطالع على قوائم بالمعاهدات 
الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

27 ال ُيعد التصديق على المعاهدات في 

حد ذاته كافيًا لكفالة احترام قواعد 
القانون الدولي اإلنساني. ومن 

الضروري أيضًا التحقق مما إذا كان 
البلد المتلقي قد اتخذ خطوات فعالة 

للوفاء بااللتزامات التي تفرضها 
المعاهدات التي هو طرف فيها. 

28 ينصب التركيز هنا على االنتهاكات 

الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني، على 
الرغم من أنه يجب على الدول كفالة 
االمتثال لجميع أحكام القانون الدولي 
اإلنساني واتخاذ جميع التدابير لمنع 

انتهاكات هذه األحكام وقمعها.

29 فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، 

يجب أن يشمل هذا التشريع جميع 
األشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم 
ومكان ارتكاب المخالفة، أي أنه يجب 
أن يتضمن مبدأ االختصاص العالمي. 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
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اإلنساني  الدولي  القانون  مجالي  في  بالتدريب  المتعلقة  الصلة  ذات  األسئلة  ثالثًا:  تشمل 
وقانون حقوق اإلنسان وإدراج القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان في 
الكتيبات التوجيهية للعسكريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتعليمات الخاصة 

بهم ما يلي:

 هل يوفر البلد المتلقي التعليم والتدريب لضباط الجيش والجنود على تطبيق قواعد القانون 	 
التدريب  يوفر  وهل  العسكرية(؟  التدريبات  أثناء  في  المثال  سبيل  )على  اإلنساني  الدولي 

للشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على تطبيق قواعد قانون حقوق اإلنسان؟
 هل تم إدراج القانون الدولي اإلنساني في العقيدة العسكرية، والكتيبات، وقواعد االشتباك، 	 

والتعليمات، واألوامر العسكرية؟ وهل تم إدراج قواعد حقوق اإلنسان ومعاييرها ذات الصلة 
في كتيبات قوات الشرطة وغيرها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؟

 هل يوجد مستشارون قانونيون مدربون على القانون الدولي اإلنساني يقدمون المشورة للقوات 	 
المسلحة؟

للقانون 	  لكفالة احترام حاملي األسلحة اآلخرين )مثل الشرطة(  التدابير نفسها  اُتخذت   هل 
الدولي اإلنساني، والذين قد يكونون يعملون في حاالت يشملها القانون الدولي اإلنساني؟

 هل توجد شروط تلزم القادة العسكريين بمنع وقوع المخالفات الجسيمة وغيرها من االنتهاكات 	 
الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني واإلبالغ عنها، واتخاذ إجراءات ضد من يخضعون لسلطتهم 

الذين ارتكبوا هذه االنتهاكات؟
 هل توجد آليات، بما في ذلك العقوبات التأديبية والجزائية، لضمان المساءلة عن انتهاكات 	 

القانون الدولي اإلنساني التي ارتكبتها القوات المسلحة وغيرها من حاملي السالح؟ وهل 
هناك آليات مماثلة لضمان المساءلة عن انتهاكات قانون حقوق اإلنسان من جانب قوات 

الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأيضًا وكالء الدولة اآلخرين؟
 في حالة المتلقين بخالف كيانات الدولة التي تعمل في حاالت النزاع المسلح )على سبيل 	 

المثال الجماعات المسلحة، والشركات العسكرية واألمنية الخاصة(، هل اتخذوا تدابير لضمان 
أن األسلحة ستستخدم وفقًا للقانون الدولي اإلنساني )على سبيل المثال اعتماد مدونات قواعد 
السلوك بما يتفق مع القانون الدولي اإلنساني وتوزيعها، وإجراءات التشغيل القياسية، وقواعد 
االشتباك التي تتوافق مع هذه القواعد، وتوفير التدريب في مجال القانون الدولي اإلنساني، 

ووضع إجراءات تأديبية داخلية(؟

في  أو  المسلحة  القوات  في  األطفال  بتجنيد  المتعلقة  الصلة  ذات  األسئلة  رابعًا:  تشمل 
الجماعات المسلحة ومشاركتهم في األعمال العدائية ما يلي:  

 هل من المعروف عن المتلقي أنه قام بتجنيد األطفال واستخدمهم في المشاركة الفعلية في 	 
األعمال العدائية؟

 هل صدق البلد المتلقي على الصكوك القانونية التي تنص على الحد األدنى من السن لتجنيد 	 
األطفال ومشاركتهم في األعمال العدائية )البروتوكوالن اإلضافيان األول والثاني، واتفاقية 

حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة(؟
القوات 	  في  لألشخاص  الطوعي(  أو  )اإللزامي  للتجنيد  المحددة  للسن  أدنى  حد  هناك   هل 

المسلحة )أو في الجماعات المسلحة(؟
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التدابير لحظر تجنيد األطفال أو استغاللهم في 	   هل تم اتخاذ تدابير قانونية أو غيرها من 
األعمال الحربية والمعاقبة على ذلك؟

4-3  القدرة على  ضمان استخدام األسلحة وفقًا للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القدرة واإلرادة لضمان احترام  � المساهلة تملك  المسؤولة عن  السلطة  إذا كانت هياكل   ما 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

 ما إذا كانت األسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المطلوبة تتناسب مع متطلبات المستخدم  �
النهائي المحدد وقدراته الميدانية؛

 ما إذا كان المتلقي يمارس مراقبة صارمة وفعالة على أسلحته والذخائر والمعدات العسكرية  �
ونقل المزيد منها.

تعليقات توضيحية

أواًل: تشمل األسئلة ذات الصلة المتعلقة بهياكل السلطة ما يلي:

 هل يعمل المستخدم النهائي )على سبيل المثال القوات المسلحة، أو الجماعات المسلحة، أو 	 
قوات الشرطة أو غيرها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون( وفق تسلسل واضح للقيادة 

والسيطرة يخضع للمساءلة؟
 هل يوجد في البلد المتلقي نظام قضائي مستقل، وفعال، وقادر على وجه الخصوص على 	 

مالحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؟
 هل يوجد خطر حدوث تغيير مفاجئ أو غير متوقع في هياكل الحكومة أو السلطة )مثل 	 

إسقاط الحكومة، أو تفكك هياكل الدولة( من شأنه أن يؤثر سلبًا على رغبة المتلقي في احترام 
القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان أو قدرته في ذلك؟

 ما هي بشكل عام درجة االهتمام واالحترام التي يتم إظهارها لوضع السكان المدنيين؟	 
 هل هناك سياسات أو ممارسات لإلفالت من العقاب على ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون 	 

الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان أو التجاوز عنها؟
 هل هناك إجراءات قانونية وإدارية فعالة لمنع الفساد ومكافحته؟	 

العسكرية  المعدات  أو  الذخائر  أو  باألسلحة  المتعلقة  الصلة  ذات  األسئلة  تشمل  ثانيًا: 
المطلوبة، ومتطلبات المستخدم النهائي المحدد وقدراته الميدانية ما يلي:30

 هل لدى المستخدم النهائي المعرفة باألسلحة أو المواد ذات الصلة والقدرة على استعمالها 	 
وفقًا للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؟ )على سبيل المثال، إذا تم نقل أسلحة 
عسكرية لحملة السالح خالف القوات المسلحة - مثل الشرطة أو شركة عسكرية أو أمنية 
خاصة - الذين سيعملون في حاالت يشملها القانون الدولي اإلنساني، فهل تلقوا تدريبًا كافيًا 
في مجال القانون الدولي اإلنساني؟ وإذا نقلت األسلحة إلى القوات المسلحة التي قد ُتستدعى 
للعمل في حاالت إنفاذ القانون، فهل تلقت تدريبًا كافيًا في مجال قانون حقوق اإلنسان ومعاييره 

ذات الصلة بمثل هذه الحاالت؟(
 هل لدى المستخدم النهائي القدرة على الحفاظ على هذه األسلحة أو المواد ذات الصلة ونشرها 	 

في مواقعها؟ )إذا لم يكن األمر كذلك، فقد يكون هناك قلق مبرر بشأن الكيفية التي ستستخدم 

30 يجب التشاور مع المستشارين 

العسكريين كجزء من عملية التقييم.
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بها وما إذا كانت قد تحول وجهتها إلى مستخدمين نهائيين غير مصرح لهم(.
 هل يتناسب نوع األسلحة أو المواد ذات الصلة ونوعيتها وكميتها مع المتطلبات العسكرية 	 

للمستخدم النهائي المحدد )على سبيل المثال المخزون المتوافر وهيكل قواته الحالي(؟31

والمعدات  والذخائر  األسلحة  المتلقي  بمراقبة  المتعلقة  الصلة  ذات  األسئلة  تشمل  ثالثًا: 
العسكرية ما يلي:

 هل لدى البلد المتلقي نظام وطني للترخيص للعمليات الدولية لنقل األسلحة التقليدية والذخائر 	 
والمعدات العسكرية ومراقبتها؟

 هل لدى البلد المتلقي تدابير تشريعية وتنظيمية وغيرها من التدابير لتنظيم السمسرة التي تتم 	 
تحت واليته، وهل يقوم بإنفاذ هذه التدابير؟

 ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة المتلقية لمنع االتجار غير المشروع في األسلحة التقليدية 	 
أو مكافحته ومنع تحويل وجهة نقلها؟

السوق غير 	  إلى  تحويل وجهتها  يتم  لن  األسلحة  أن  القدرة على ضمان  المتلقي  لدى   هل 
إلى سياق يمكن أن تقع فيه  إلى مستخدمين نهائيين غير مصرح لهم، أو  المشروعة، أو 

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان؟
 هل للبلد المتلقي أو الشركة المتلقية أية سابقة في تحويل وجهة نقل األسلحة؟ وهل هناك علم 	 

أو شك في أن األسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية التي تم نقلها في السابق إلى هذا 
المتلقي أعيد نقلها إلى طرف ثالث أو تم تحويل وجهتها إليه عندما كان هناك خطر واضح 

أو حقيقي أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان؟
 هل لدى البلد المتلقي سجل جيد في مجال تقديم وثائق حقيقية وموثوق بها حول االستخدام 	 

النهائي؟
 هل لدى المستخدم النهائي المحدد إجراءات كافية إلدارة المخزونات وأمنها، بما في ذلك 	 

فائض األسلحة والذخائر؟
 هل من المتعارف عليه أن السرقة من المخزونات والتسريبات منها أو الفساد ُتعد مشكلة في 	 

البلد المتلقي؟
 هل االتجار غير المشروع في األسلحة ُيعد مشكلة في البلد المتلقي؟ وهل تمارس الجماعات 	 

الضالعة في االتجار غير المشروع في األسلحة نشاطها في البلد المعني؟
 هل الرقابة على الحدود كافية في البلد المتلقي، أم من المعروف أن الحدود يسهل اختراقها؟	 
 هل لدى البلد المتلقي نظام وإجراءات فعالة للرقابة على األسلحة على المستوى الوطني 	 

)االستيراد، والتصدير، والمرور العابر، وإعادة الشحن( على نحو يتسق مع المعايير الدولية، 
بما في ذلك الصكوك المعنية بنقل األسلحة التي يكون البلد المتلقي طرفًا فيها؟ وهل يتضمن 
هذا النظام معايير لعملية اتخاذ القرار على أساس القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق 

اإلنسان؟
 هل المتلقي هو “المستخدم النهائي” الفعلي لألسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية؟ وهل 	 

ُأعطيت ضمانات في هذا الصدد )مثل االلتزام بوجود شهادة من المستخدم النهائي أو بشأن 
االستخدام النهائي تؤكد أن المواد المنقولة لن ُيعاد تصديرها دون موافقة الدولة المصدِّرة، 
أو استعمالها بطريقة تخالف الطريقة المحددة في الشهادة(؟ وهل المتلقي على استعداد لقبول 
التحقق من هذا األمر، والتعهد بعدم نقل األسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية إلى أطراف 

ثالثة دون إذن من الدولة الناقلة؟

31 هذا اعتبار آخر وثيق الصلة عند 

السعي لكشف محاوالت تغيير وجهة 
نقل األسلحة إلى مستخدمين نهائيين 

آخرين.
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مصادر المعلومات

مصادر المعلومات32 � 5

توصي اللجنة الدولية بإدراج قائمة مصادر المعلومات ذات الصلة بالتقييمات في أية لوائح أو 
مبادئ توجيهية وذلك لمساعدة المشاركين في عملية صنع قرارات نقل األسلحة. والقائمة التالية 

هي قائمة توضيحية.

البعثات الدبلوماسية الوطنية في الدولة المتلقية؛ �
 التقارير الصادرة عن األمم المتحدة والوكاالت األخرى العاملة في الدولة المتلقية؛ �
 تقارير وسائل اإلعالم؛ �
 المعلومات المستقاة من المصادر المفتوحة والمصادر المغلقة من الدول األخرى عن طريق  �

التعاون الدولي؛
 التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ �
 التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية بشأن األوضاع في البالد،  �

والتي قد تتضمن معلومات ذات صلة بشأن االمتثال للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق 
اإلنسان؛

القانون  � وتنفيذ  والتعليقات،33   األطراف  والدول  المعاهدات،  الدولية:  اللجنة  بيانات   قواعد 
الدولي اإلنساني على المستوى الوطني،34  والقانون الدولي اإلنساني العرفي؛35 

 التقارير المقدمة من الدول للهيئات الدولية أو اإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان؛ �
 التقارير المقدمة من الدول إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة؛ �
 التقارير أو األحكام الصادرة عن الهيئات اإلقليمية أو الدولية المعنية بحقوق اإلنسان؛ �
 األحكام والتقارير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الخاصة؛ �
 عقيدة المتلقي، وكتيباته اإلرشادية، وتعليماته العسكرية؛ �
 التقارير الصادرة عن معاهد البحوث بشأن تدفقات نقل األسلحة أو ضوابطه )على سبيل المثال  �

فيما يتعلق باالتجار غير المشروع، والضوابط الوطنية على األسلحة والذخائر(.

32 اللجنة الدولية للصليب األحمر ليست 

مسؤولة إال عن مصادرها دون 
المصادر األخرى.

https://www.icrc.org/ihl 33

https://www.icrc.org/ 34

ihl-nat

https://www.icrc.org/ 35

customary-ihl/eng/docs/
home

https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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لقانون الدولي لحقوق اإلنسان الملحق 2: المعاهدات الرئيسية ل يل عملي ي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان – دل قرارات نقل األسلحة: تطبيق معايير القانون الدول

الملحق 1: المعاهدات الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني
اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكوالن اإلضافيان لعام 1977

 اتفاقية جنيف )األولى( لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، جنيف، 12 آب/أغسطس 1949؛ �

اتفاقية جنيف )الثانية( لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، جنيف، 12 آب/أغسطس 1949؛ �

اتفاقية جنيف )الثالثة( بشأن معاملة أسرى الحرب، جنيف، 12 آب/أغسطس 1949؛ �

اتفاقية جنيف )الرابعة( بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، جنيف، 12 آب/أغسطس 1949؛ �

البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،  �
جنيف 8 حزيران/يونيو 1977؛

االعتراف المنصوص عليه بموجب المادة 90 من البروتوكول األول اإلضافي: قبول اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق؛ �

البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية،  �
جنيف، 8 حزيران/يونيو 1977.

القمع الدولي لجرائم حرب

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 تموز/يوليو 1998 �

حماية األطفال في النزاعات المسلحة

اتفاقية حقوق الطفل، نيويورك، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، المادة 38؛ �

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة، نيويورك، 25 أيار/مايو 2000. �

حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة

اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الهاي، 14 أيار/مايو 1954؛ �

بروتوكول اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الهاي، 14 أيار/مايو 1954؛ �

البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المؤرخة في عام 1954، 26 آذار/مارس 1999.  �

الحظر على استخدام أسلحة معينة أو القيود المفروضة عليه

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة، التي فتح باب التوقيع عليها  �
في لندن، وموسكو، وواشنطن، 10 نيسان/أبريل 1972؛

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر )اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة  �
تقليدية معينة(، جنيف، 10 تشرين األول/أكتوبر 1980؛ 

البروتوكول بشأن الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها )البروتوكول األول التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام  �
1980(، جنيف، 10 تشرين األول/أكتوبر 1980؛

البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى )البروتوكول الثاني التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة  �
تقليدية معينة لعام 1980(، جنيف، 10 تشرين األول/أكتوبر 1980؛

البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األسلحة الُمحرقة )البروتوكول الثالث التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام  �
1980(، جنيف، 10 تشرين األول/أكتوبر 1980؛

البروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية )البروتوكول الرابع التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 1980(، جنيف، 13  �
تشرين األول/أكتوبر 1995؛
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لقانون الدولي لحقوق اإلنسان الملحق 2: المعاهدات الرئيسية ل

البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى بصيغته المعدلة المؤرخ في 3 أيار/مايو 1996 )البروتوكول  �
الثاني التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 1980 بصيغته المعدلة(، جنيف، 3 أيار/مايو 1996؛

المادة 1 بصيغتها المعدلة من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،  �
المؤرخة في عام 1980، جنيف، 21 كانون األول/ديسمبر 2001؛

البروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب )البروتوكول الخامس التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 1980(،  �
جنيف، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير هذه األسلحة، باريس، 13 كانون الثاني/يناير 1993؛ �

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام، أوسلو، 18 أيلول/سبتمبر 1997؛  �

اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، دبلن، 30 أيار/مايو 2008.  �

الملحق 2: المعاهدات الرئيسية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان
الصكوك العالمية

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، نيويورك، 9 كانون األول/ديسمبر 1948؛ �

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، نيويورك، 21 كانون األول/ديسمبر 1965؛ �

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، نيويورك، 16 كانون األول/ديسمبر 1966؛ �

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966، نيويورك، 16 كانون األول/ديسمبر 1966؛ �

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نيويورك، 18 كانون األول/ديسمبر 1979؛ �

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، نيويورك، 10 كانون األول/ديسمبر  �
1984؛

اتفاقية حقوق الطفل، نيويورك، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989؛ �

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة، 25 أيار/مايو 2000؛ �

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نيويورك، 18 كانون األول/ديمسبر 1990؛ �

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، نيويورك، 20 كانون األول/ديسمبر 2006. �

الصكوك اإلقليمية

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، روما، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950؛ �

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، سان خوسيه، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969؛ �

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، بانجول، 27 حزيران/يونيو 1981؛ �

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، تونس، 22 أيار/مايو 2004. �
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ي اإلنساني بموجب قانون المعاهدات والقانون العرفي لقانون الدول الملحق 3: جرائم الحرب/االنتهاكات الخطيرة ل يل عملي ي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان – دل قرارات نقل األسلحة: تطبيق معايير القانون الدول

الملحق 3: جرائم الحرب/االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني بموجب قانون 
المعاهدات والقانون العرفي

المخالفات الجسيمة المحددة في اتفاقيات جنيف لعام 1949

اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 
)المواد 50 و51 و130 و147 على 

الترتيب(
اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 )المادة 

)130
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 )المادة 

)147

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 )غير 
مدرجة في المادة 130 من اتفاقية جنيف 

الثالثة(

 إرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات  �
المسلحة بالدولة المعادية؛

 تعمد حرمان أسير الحرب من حقه في أن  �
يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقًا 

للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية.

 إكراه الشخص المحمي على الخدمة في  �
القوات المسلحة بالدولة المعادية؛

 تعمد حرمان الشخص المحمي من حقه في أن  �
يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقًا 

للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية؛

 تعمد النفي أو النقل غير المشروع، والحجز  �
غير المشروع للشخص المحمي؛

أخذ الرهائن. �
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ي اإلنساني بموجب قانون المعاهدات والقانون العرفيمصادر المعلومات32 لقانون الدول الملحق 3: جرائم الحرب/االنتهاكات الخطيرة ل

االنتهاكات الجسيمة المحددة في البروتوكول األول اإلضافي لعام 1977 

المادة 11)1(، و)2(، و)4(
1- يجب أال يمس أي عمل أو إحجام ال مبرر لهما بالصحة والسالمة البدنية والعقلية لألشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو 

اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة ألحد األوضاع المشار إليها في المادة األولى. ومن ثم يحظر تعريض األشخاص المشار 
إليهم في هذه المادة ألي إجراء طبي ال تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني وال يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي 

يقوم باإلجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة.
2- ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤالء األشخاص، ولو بموافقتهم، أي مما يلي:

 )أ(   عمليات البتر؛
)ب(  التجارب الطبية أو العلمية؛

)ج(   استئصال األنسجة أو األعضاء بغية استزراعها.
وذلك إال حيثما يكون لهذه األعمال ما يبررها وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة.

)...(
4-  ُيعد انتهاكًا جسيمًا لهذا الملحق “البروتوكول” كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسالمة البدنية أو العقلية ألي من 

األشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية أو ال يتفق 
مع متطلبات الفقرة الثالثة.

المادة 85)2(
ُتعد األعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في االتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا الملحق “البروتوكول” إذا اقترفت ضد 
أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44، و45، و73 من هذا الملحق “البروتوكول”، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو 

المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا الملحق “البروتوكول”، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد 
الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا الملحق “البروتوكول”.

المادة 85)3(
ُتعد األعمال التالية، فضاًل على االنتهاكات الجسيمة المحددة في المادة 

11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا الملحق “البروتوكول” إذا اقترفت عن 
عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا الملحق “البروتوكول”، 

وسببت وفاة أو أذى بالغًا بالجسد أو بالصحة:
جعل السكان المدنيين أو األفراد المدنيين هدفًا 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 أضرارًا لألعيان المدنية؛

 شن هجوم على األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى  �
خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في 

األرواح، أو إصابات باألشخاص المدنيين، أو أضرارًا لألعيان 
المدنية؛

 اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة  �
السالح هدفًا للهجوم؛  

 اتخاذ شخص ما هدفًا للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال؛   �

 االستعمال الغادر للعالمة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر،  �
أو أية عالمات أخرى للحماية.  

المادة 85)4(
ُتعد األعمال التالية، فضاًل على االنتهاكات الجسيمة المحددة في 

الفقرات السابقة وفي االتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا الملحق 
“البروتوكول”، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة لالتفاقيات أو الملحق 

“البروتوكول”:

 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؛

 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 بمقتضى ترتيبات معينة، وعلى 

سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ 
لهذه األعيان، وفي الوقت الذي ال تكون فيه هذه اآلثار التاريخية 

وأماكن العبادة واألعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من 
أهداف عسكرية، أو يستخدمها الخصم في دعم مجهوده الحربي.

 حرمان شخص تحميه االتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من  �
هذه المادة، من حقه في محاكمة عادلة طبقًا لألصول المرعية.



مصادر المعلومات32

26

ي اإلنساني بموجب قانون المعاهدات والقانون العرفي لقانون الدول الملحق 3: جرائم الحرب/االنتهاكات الخطيرة ل يل عملي ي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان – دل قرارات نقل األسلحة: تطبيق معايير القانون الدول

جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998

المادة 8: جرائم الحرب
)…(

2- لغرض هذا النظام األساسي تعني “جرائم الحرب”: 
)أ (   االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أي أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم 

أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
)1(    القتل العمد.

)2(    التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
)3(    تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

)4(    إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
)5(    إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

)6(    تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
)7(    اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

)8(    أخذ رهائن.

)ب (  االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من األفعال 
التالية:

)1(    تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية.
)2(    تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي ال تشكل أهدافًا عسكرية.

)3(     تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ 
السالم عماًل بميثاق األمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.

)4(     تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو 
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة 

الملموسة المباشرة.
)5(     مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء التي ال تكون أهدافًا عسكرية بأية وسيلة كانت.

)6(     قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارًا، يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
)7(     إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك 

الشعارات المميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
)8(     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.
)9(     تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واآلثار التاريخية، والمستشفيات 

وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافًا عسكرية.
)10(     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 المستشفي للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك 
األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.

)11(      قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاٍد أو إصابتهم غدرًا.
)12(     إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

)13(     تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات الحرب.
)14(    إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.

)15(     إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة 
المحاربة.

)16(     نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة.
)17(    استخدام السموم أو األسلحة المسممة.

)18(    استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو األجهزة.
)19(      استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم 

الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغالف.
)20(      استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارًا زائدة أو آالمًا ال لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها 
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بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه األسلحة والقذائف والمواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن 
تدرج في مرفق لهذا النظام األساسي، عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123.

)21(     االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
)22(      االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2)و( من المادة 7، أو التعقيم 

القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضًا انتهاكًا خطيرًا التفاقيات جنيف.
)23(     استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات 

عسكرية معينة.
)24(     تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات 

جنيف طبقًا للقانون الدولي.
)25(     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.
)26(     تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في األعمال الحربية.

)ج(  في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، االنتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 
1949، وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكًا فعليًا في األعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة 

الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر:
)1(    استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

)2(    االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
)3(    أخذ الرهائن.

)4(     إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكياًل نظاميًا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف 
عمومًا بأنه ال غنى عنها.

)د(  تنطبق الفقرة 2)ج( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، وبالتالي فهي ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل 
أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة.

)هـ(  االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي 
أي من األفعال التالية:

)1(    تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية.
)2(     تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف 

طبقًا للقانون الدولي.
)3(     تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو 

حفظ السالم عماًل بميثاق األمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات 
المسلحة.

)4(     تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واآلثار التاريخية، والمستشفيات، 
وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة أال تكون أهدافًا عسكرية.

)5(    نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة.
)6(     االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 )و( من المادة 7، أو التعقيم 

القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضًا انتهاكًا خطيرًا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع.
)7(     تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في 

األعمال الحربية.
)8(    إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداٍع من أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة.

)9(    قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرًا.
)10(    إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

)11(     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.
)12(    تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات الحرب.

)و(   تنطبق الفقرة 2)هـ( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، وبالتالي فهي ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية، مثل 
أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم 

دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول األجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
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جرائم حرب أخرى وفقًا لممارسات الدولة على النحو الوارد في الدراسة حول القانون الدولي اإلنساني 
العرفي

األحمر/مطبعة  للصليب  الدولية  اللجنة  العرفي، مجلدان،  اإلنساني  الدولي  القانون  جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بيك، دراسة حول 
جامعة كامبريدج، �2005

في النزاعات المسلحة الدولية:

العبودية والترحيل للعمل كالعبيد؛ �

العقوبات الجماعية؛ �

سلب الجرحى، أو المرضى، أو الغرقى، أو الموتى؛ �

مهاجمة أو سوء معاملة مفاوض أو حامل راية الهدنة؛ �

تأخير ال مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بالدهم؛ �

ممارسة التمييز العنصري، أو ممارسة أخرى الإنسانية أو حاطة بالكرامة، بما في ذلك االعتداء على الكرامة الشخصية، على أساس  �
التمييز العنصري؛

شن هجوم عشوائي يتسبب بخسائر في األرواح أو إصابات في صفوف المدنيين، أو بأضرار في األعيان المدنية؛ �

 شن هجوم ضد األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، مع العلم أن هذا الهجوم يتسبب بخسائر عرضية فادحة في أرواح  �
المدنيين، أو إصابات بين صفوفهم، أو بأضرار في األعيان المادية. 

في النزاعات المسلحة غير الدولية:

استخدام أسلحة محظورة؛ �

شن هجوم عشوائي ينتج عنه وفاة مدنيين أو إصابتهم، أو هجوم مع العلم أنه يسبب خسائر أو إصابات أو أضرارًا مدنية عرضية مفرطة؛ �

جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السالح محاًل للهجمات؛ �

استخدام الدروع البشرية؛ �

الرق؛ �

العقوبات الجماعية؛ �

استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة مؤن اإلغاثة.  �



المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية 
بحتة تتمثل في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف 
وتقديم المساعدة لهم. وتبذل أيضًا اللجنة الدولية كل الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بنشر 
أحكام القانون اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها. وأنشئت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر عام 1863 وقد تمخضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في حاالت النزاعات 

المسلحة وغيرها من حاالت العنف.
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