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تصدير 

الرشطة  مثل  املدنية  السلطات  عاتق  عىل  والنظام  القانون  عىل  الحفاظ  مسؤولية  تقع 
وغريها من وحدات إنفاذ القانون، التي تكون مجهزة ومنظمة ومدربة خصيًصا ألداء هذه 
املهام. ويف الوقت نفسه، يتمثل دور القوات املسلحة التابعة للدولة يف الدفاع عن أرايض 
الوطن ضد التهديدات الخارجية )نزاع مسلح دويل( والتصدي للنزاعات املسلحة الداخلية 
املدنية عندما  السلطات  القوات املسلحة دعم  الدولية(. ومع ذلك، قد ُيطلب من  )غري 
يتجاوز مستوى التهديد أو درجة العنف أو حجم التحديات، املوارد املتاحة لدى وكاالت 
األمنية"  "العمليات  مصطلح  ُيستخدم  املطبوعة،  هذا  وألغراض  العادية.  القانون  إنفاذ 
لإلشارة إىل الحاالت التي يجري فيها نرش الجيش يف عمليات إنفاذ القانون )وليس حاالت 
النزاع املسلح(. والعمليات األمنية، شأنها شأن غريها من عمليات إنفاذ القانون، ال يحكمها 
قانون النزاعات املسلحة )املصطلح العسكري املفضل لإلشارة إىل القانون الدويل اإلنساين(، 

وإمنا يحكمها منوذج إنفاذ القانون )القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الوطني(.

تلتزم كل دولة من الدول بكفالة احرتام قواتها املسلحة لقانون النزاعات املسلحة. واللجنة 
الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( مكلفة بدعم الدول يف هذه الجهود. وتكمن تلك 
الجهود يف مجموعة من األنشطة، من بينها تعزيز دمج تدابري االمتثال املالمئة يف العقيدة 
الهدف طويل املدى لهذا  التعليم والتدريب والجزاءات. ويتمثل  العسكرية، ومن خالل 

العمل يف ضامن امتثال األطراف املنخرطة يف نزاع مسلح للقانون.

النزاعات  من  املترضرين  مساعدة  يف  ومهمتها  الدولية  للجنة  املمنوح  التفويض  ويتمثل 
املسلحة وغريها من أعامل العنف - أو، كام جاء يف بيان مهمتها، "حاالت العنف األخرى".1 
إنفاذ  عمليات  يف  ذلك  يف  مبا  املسلح،  النزاع  حد  إىل  يصل  مل  الذي  العنف  يعني  وهذا 
القانون التي تضطلع بها الرشطة النظامية أو شبه العسكرية. لذلك تتمتع اللجنة الدولية 
العسكري. وهي تعمل مع وكاالت  التخطيط  القانون يف عمليات  بخربة واسعة يف دمج 

اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( هي منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة لها 1 
مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية حياة وكرامة ضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى 

وتقديم املساعدة لهم.

وتبذل أيًضا اللجنة الدولية كل الجهود املمكنة لتفادي املعاناة بنرش القانون اإلنساين واملبادئ 
اإلنسانية العاملية وتعزيزها.

أنشئت اللجنة الدولية عام 1863 وقد متخّضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة يف حاالت 

النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف.
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إنفاذ القانون ملساعدتها عىل فهم املعايري الدولية املتعلقة مبامرسة صالحيات الرشطة مثل 
التوقيف والتفتيش واالحتجاز واستخدام القوة واألسلحة النارية.

يجب  النحو،  هذا  وعىل  األمنية،  العمليات  يف  متزايد  بشكل  العسكرية  القوات  تشارك 
أن تعمل يف إطار منوذج إنفاذ القانون. لذلك أصدرت اللجنة الدولية هذا الدليل لصالح 
القامئني عىل صياغة العقيدة العسكرية والعسكريون املختصون، وذلك بناًء عىل ما لديها 
من مالحظات وما تعلمته من دروس وما اكتسبته من خربات يف التطبيق املحدد للقانون 
القوات  ع  الناحية اإلنسانية. وُتشجَّ املرتبطة بها من  العسكرية، واملخاطر  العمليات  عىل 
العسكرية بشدة لالستفادة من خربة نظرائها يف مجال إنفاذ القانون طيلة العملية، من 
وتأمل  العمليات.  تنفيذ  إىل  والتدريب(  العسكرية  العقيدة  ذلك صياغة  )مبا يف  اإلعداد 
اللجنة الدولية من خالل نرش هذه التوجيهات يف تشجيع القوات العسكرية عىل مراجعة 
إجراءات تخطيط عملياتها األمنية- وحيثام أمكن، تطويرها وتحسينها- وبذلك، تحد من 

املخاطر اإلنسانية املحتملة.

ويقرتن هذا الدليل مبطبوعة سابقة حول دمج قانون النزاعات املسلحة يف عمليات صنع 
القرار العسكري يف العمليات القتالية، عىل املستوى العمليايت يف املقام األول. وعىل غرار 
املطبوعة السابقة، ال يستند هذا الدليل إىل أّي عقيدة وطنية محددة. وال ُيقَصد منه أن 
يكون مبثابة دليل ميداين للقادة التكتيكيني. وإمنا هو مصمم للقادة العسكريني ومسؤويل 
التخطيط املكلفني بدعم وكاالت إنفاذ القانون، وكذلك للمعنيني بصياغة اإلجراءات التي 
تتخذها هيئة القيادة يف هذه العمليات. وبدال من تحديد إجراءات أمنية بعينها، يرشح 
هذا الدليل أوجه أهمية معالجة الشواغل اإلنسانية يف عملية التخطيط العسكري وكيفية 
هذه املعالجة. وهو دليل مهم ألي شخص يعمل عىل مستوى العمليات العسكرية، عىل 
الرغم من أن املالحظات تنطبق عىل املستويني االسرتاتيجي والتكتييك عىل قدم املساواة. 
وقد يكون الدليل مفيًدا أيًضا ملوظفي إنفاذ القانون العاملني مع القوات املسلحة. وعىل 
الرغم من أن عمليات السالم ليست املحور الرئييس لهذه املطبوعة، فقد تكون مفيدة أيًضا 

لهذه العمليات يف بعض الظروف.

ويشّكل اإلدماج الفعيل للقانون يف التخطيط العسكري خالصة اإلجراءات الفعالة واملهنية 
هذه  تطوير  مواصلة  عىل  التشجيع  إىل  املطبوعة  هذه  وتهدف  القيادة.  وهيئة  للقيادة 

اإلجراءات.

تصدير

ً
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مقدمة

تنظم القوات املسلحة وتدرب وتزود بالعتاد الذي ميكنها من خوض الحروب. ومع 	. 
ذلك، كثريًا ما تستدعى القوات املسلحة لالضطالع مبجموعة من املهام األمنية األخرى، من 
بينها مساعدة وكاالت إنفاذ القانون املحلية يف الحفاظ عىل النظام العام، أو إدارة نقاط 
التفتيش كجزء من العمليات اإلطارية )غري القتالية(، أو تحقيق استقرار يف أوضاع خارج 
البالد إىل أن تتوىل قوات محلية زمام األمور األمنية االعتيادية. وعىل الرغم من أن القيادة 
وهيئة القيادة العسكرية ذاتها هي من يضطلع بهذه املهام األمنية، فإن لها طبيعة تختلف 
عن العمليات القتالية التقليدية. وباملثل، يحكمها إطار قانوين منفصل، وتتطلب مجموعة 

مختلفة من املهارات وتنطوي عىل تحديات خاصة.

العسكري 	.  الدعم  بتخطيط  املتعلقة  اإلنسانية  التحديات  عىل  املطبوعة  هذه  تركز 
لعمليات إنفاذ القانون وتوجيهه، أي العمليات التي تنفذها القوات العسكرية إما لدعم 
وكاالت إنفاذ القانون، أو غريها من األجهزة األمنية غري العسكرية، أو يف إطار اضطالعها 
"العمليات  باسم  العمليات  هذه  إىل  يشار  القارئ،  عىل  وتيسريًا  غيابها.  يف  الدور  بهذا 
األمنية التي تنفذها قوات عسكرية" )أو "العمليات األمنية"، اختصارًا(. تتفق جميع تلك 
احتامل  عىل  تنطوي  جميًعا  أنها  مشرتكة:  سمة  يف  حدوثها،  مكان  كان  مهام  العمليات، 
استخدام القوة. ومع ذلك، ال تخضع لقانون النزاعات املسلحة نظرًا ألنها ال ُتعد عمليات 
يسمح  ال  منفصل  قانوين  إطار  ضمن  األمنية  العمليات  تنفذ  ذلك،  من  وبدال  قتالية.2 
باستخدام القوة إال يف ظل ظروف محددة للغاية. ويشار إىل هذا اإلطار القانوين يف هذا 

الدليل بـ "منوذج إنفاذ القانون".

القائد العسكري يف كثري من األحيان إىل العمل 	.  القتالية، سيضطر  يف العمليات غري 
يف إطار تسلسل قيادي غري مألوف، ومن املحتمل أن يكون خاضًعا لسلطة ضباط إنفاذ 
رؤساء  أو  املقاطعات  حكام  أو  املحافظني  مثل  القضائية،  أو  املدنية  والسلطات  القانون 
واضحة  توجيهات  إىل  الحاالت  تلك  يف  العسكري  القائد  وسيحتاج  القضاة.  أو  البلديات 
باألسبقية/ تحظى  التي  السلطات  أو  السلطة  يف  النظر  وسيلزمه  العالقات،  هذه  بشأن 

األولوية عن غريها. وعىل الرغم من هذه التغيريات، سيتبع القائد وهيئة قيادته إجراءاتهم 

ال يتناول هذا الدليل بالتفصيل القضايا الناشئة عن عمليات إنفاذ القانون التي تنفذها قوات 2 
عسكرية يف مناطق النزاع. ملزيد من القراءة حول هذا املوضوع، انظر: اللجنة الدولية، اجتامع 

الخرباء: استخدام القوة يف النزاعات املسلحة، اللجنة الدولية، جنيف، ترشين الثاين/نوفمرب 2013:

جرى االطالع عىل محتوى جميع عناوين الويب يف 1 ترشين األول/أكتوبر 2019.
www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf

ً

ُ
ُ

ُُ َََّّّ

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf


7 

مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، األمم املتحدة، املادة 3.2 

املعتادة يف صنع القرار من أجل تحديد دورهم يف الخطة العامة، حتى وإن كانت سلطات 
إنفاذ القانون هي َمْن وضع هذه الخطة.

ويكمن 	.  والفعالية.  بالكفاءة  يتسم  قيادة  نظام  عىل  عسكرية  منظومة  أي  ترتكز 
تلك  وترجمة  املطلوبة،  النتائج  تحقيق  لكيفية  والتخطيط  املهمة،  تحليل  القائد يف  دور 
الخطة إىل أوامر واضحة، ثم تنفيذها بنجاح مع االمتثال لإلطار القانوين ذي الصلة طيلة 
قانون  مبادئ  من  مبدأً  للمساءلة  الهرمي  التسلسل  أو  القيادة  مسؤولية  ومتثل  الوقت. 
النزاعات املسلحة. وتشكل مفهوًما أساسًيا تستند إليه أي منظومة قيادة عسكرية. وتوجد 
نظم مساءلة مامثلة يف مامرسات إنفاذ القانون. ولقد صممت نظم القيادة هذه لتلبية 
النزاع، والحاجة إىل تقديم تحليل وتوجيهات واضحة حتى يف  التي يفرضها  االحتياجات 
ظل الفوىض واالرتباك. وعىل الرغم من كونها نظم املراد منها العمل يف ظروف الحروب 
بالدرجة األوىل، فإنها تنطبق بالقدر ذاته عىل جميع املهام والعمليات العسكرية. ومن ثم، 
يركز هذا الدليل عىل عملية صنع القرار العسكري املعتادة، لكن يف الظروف املحددة التي 
تنطوي عىل عمليات غري قتالية. ويستكشف االعتبارات اإلضافية الالزمة ليك يعمل هذا 

النظام بفعالية عند نرش قوات الجيش لدعم عمليات إنفاذ القانون.

يكمن الهدف من هذا الدليل يف مساعدة القادة العسكريني وضباط األركان وكّتاب 	. 
العقيدة العسكرية عىل تلبية متطلبات مسؤولياتهم القانونية )املسؤوليات التي تقع يف 
قانون  القانونية - غري  الدولة(، عرب توضيح مواضع دمج األطر  نهاية املطاف عىل عاتق 
النزاعات املسلحة - يف عمليات اتخاذ القرار العمليايت والتكتييك، وكذلك يف األوامر املتعلقة 
بالعمليات غري القتالية، وكيفية ذلك. ولذلك، تتبع هيكلة هذا الدليل عملية التقديرات 
العسكرية التقليدية كام ُتدرّس وُتدرّب وُتطّبق يف أغلبية القوات املسلحة يف جميع أنحاء 
العامل. إذ ال ُيعطى أي تفضيل ألي نظام من نظم اتخاذ القرار عىل غريه، وال تستبعد أي 
نظم بديلة. ويتناول جميع العمليات غري القتالية، أي تلك التي ال يحكمها قانون النزاعات 
املسلحة، بل القانون الوطني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف إطار منوذج إنفاذ القانون. 
ويف جميع هذه العمليات، يقع عىل عاتق كل من مسؤويل إنفاذ القانون والقوات املسلحة 
ويحافظون  وحاميتها،  اإلنسانية  الكرامة  باحرتام  بواجباتهم،  قيامهم  "أثناء  شامل  التزام 
عىل حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها".3 ومع ذلك، وبسبب الطائفة الواسعة من 
القيادة  القادة وهيئة   - للمامرسني  النهاية  األمر مرتوك يف  املحتملة، فإن  السيناريوهات 
هذا  يطرحها  التي  التوجيهات  تتامىش  مدى  أي  إىل  لتقرير   - العسكرية  العقائد  وكّتاب 
الدليل مع منوذج عملية صنع القرار الخاص بهم، واإلطار القانوين الذي يحكم عملياتهم، 

والوضع عىل األرض.

مقدمة
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مستخدميه، 	.  لغة  مع  متوافًقا  يكون  ليك  التالية  املصطلحات  الدليل  هذا  يستخدم 
وألغراض التبسيط واستخدام لغة شاملة:

"العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية"، أو "العمليات األمنية" عند 	 
االقتضاء، تشمل جميع العمليات العسكرية التي يحتمل أن تتطلب استخدام القوة 

ويحكمها منوذج إنفاذ القانون )أي عندما ال ينطبق قانون النزاعات املسلحة(4
"قانون النزاعات املسلحة" بداًل من "القانون الدويل اإلنساين"، نظرًا لكونه املصطلح 	 

املفضل عادة لدى العسكريني
"القانون الدويل لحقوق اإلنسان"، لإلشارة إىل النطاق الكامل لصكوك حقوق 	 

اإلنسان الدولية املنطبقة
"القانون الوطني" لإلشارة إىل جميع الترشيعات الوطنية ذات الصلة التي تحكم 	 

عمليات إنفاذ القانون أو املواقف املشابهة، مبا يف ذلك عمليات االحتجاز داخل 
البالد أو يف الخارج

"عملية أو دليل صنع القرار"، ُيرتك األمر للقارئ لتحديد الوثيقة )الوثائق( التي 	 
يشري إليها هذا املصطلح يف السياق الوطني املعني

"تعيني هيئة القيادة املعنية"، ُيرتك األمر للقارئ لتحديد أي إجراء تعيني )تعيينات( 	 
يشري إليها هذا املصطلح، نظرًا الختالف تنظيم هيئة القيادة من بلد إىل آخر

"التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات"، لإلشارة إىل العملية التي يجري من خاللها 	 
نقل معلومات منظمة إىل القائد وهيئة القيادة )بدال من املصطلح األكرث شيوًعا 

الخاص بالعمليات القتالية "التحضري االستخبارايت مليدان القتال"(
وقد اسُتخدمت صيغة املذكر لإلشارة إىل املذكر واملؤنث لتيسري األمر عىل القارئ.	 

مثة قاعدة أساسية يف القانون الدويل تنص عىل أّن الدول ال ميكنها استخدام القانون 	. 
الوطني لتربير عدم تنفيذ التزاماتها الدولية. ومن ثم تستند هذه الوثيقة إىل افرتاض أّن 
السلطات التي تتمتع بالسلطة القانونية لتغيري القوانني، أو املراسيم، أو القواعد، أو اللوائح 

الوطنية تكفل امتثال القانون الوطني للقانون الدويل واملعايري املعرتف بها دولًيا.

يعتمد هذا الدليل عىل خربة اللجنة الدولية امليدانية وأحكام القانون الدويل واملعايري 	. 
املعرتف بها دولًيا. ويوضح الحاجة إىل ترجمة القواعد القانونية إىل تدابري ووسائل وآليات 
بأي  الدولية  اللجنة  وترحب  القانون.  يحل محل  ال  لكنه  القانون.  احرتام  لضامن  عملية 

مقرتحات تتعلق بكيفية تحسني هذه الوثيقة.

انظر الحاشية 2 أعاله.4 
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الجزء األول – العمليات األمنية 
التي تنفذها قوات عسكرية: 

عملية التخطيط

أ. وضع إطار للمشكلة

1. اإلطار القانوين

بالغ 	.  عاماًل  دوًما  العسكرية  العمليات  من خالله  ذ  ُتنفَّ الذي  القانوين  اإلطار  يشكل 
األهمية يرسم معامل العمليات، وال سيام عندما تعمل القوات العسكرية لدعم وكاالت إنفاذ 
القانون املدنية أو يف أثناء غيابها. ويضع القواعد بشأن املسائل الرئيسية مثل استخدام 
القوة. وال يكون تحديد اإلطار القانوين الذي ينطبق عادة قرارًا بيد القائد التكتييك )أو حتى 
االسرتاتيجي. ومع  املستوى  القانونيني عىل  املستشارين  قرار  وإمنا هو  العمليايت(،  القائد 
ذلك، ينطوي هذا القرار عىل تبعات أخرى فيام يتعلق بعمليات التخطيط التي يتخذها 
العمليات يف  بتصنيف  القائد  إبالغ  الالحقة. ويجب  العمل  أيًضا مسارات  القائد ويحدد 
املرحلة األولية لوضع إطار العمل – وأي تغيريات الحقة عىل الوضع القانوين لها – ألن هذا 
التصنيف يرسم معامل األنشطة العسكرية عىل جميع املستويات. وباملثل، يجب أن يكون 
القائد عىل دراية بالتزاماته القانونية، كام يجب عىل هيئة قيادته التأكد من أن عمليات 

صنع القرار تعرب بدقة عن املسائل ذات الصلة.

تخضع العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية يف نهاية املطاف ألحكام القانون   .	0

املدين وليس القانون العسكري. وينبغي أن ُيوّضح، يف الدستور أو مبوجب نص ترشيعي 
د، ما إذا كان مسموًحا للقوات العسكرية املشاركة يف مهام لدعم السلطات املدنية  محدَّ
أو العمل بصالحيات إنفاذ القانون، عىل الصعيدين الوطني ويف الخارج. وإذا كان هناك 
نص قانوين يسوغ تدخلها، يجب أن يحدد القانون أنواع املهام املسموح للقوات العسكرية 
)الرئيس،  العسكريني  تدخل  بشأن  النهاية  يف  القرار  اتخاذ  عن  واملسؤول  بها  باالضطالع 
أو السلطة التنفيذية، أو الهيئة الترشيعية، أو رئيس بلدية محيل، أو قاٍض، أو أي سلطة 
السلطة  بهذه  املخولة  الهيئة  أو  الشخص  ُيصدر  أن  ويجب  أخرى(.  قضائية  أو  سياسية 
يذكر  أن  وينبغي  العامة.  واملهمة  العمليات  ومنطقة  القوة  يوضح حجم  رسمًيا  توجيًها 
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أيًضا القائد املسؤول وعالقته بالسلطة املدنية ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التوجيه، 
الذي ميكن أن يأيت مبارشة من رئيس بلدية أو حاكم محيل، أو رمبا من قيادة عسكرية 
تعمل تحت إرشاف السلطات الوطنية، إطارًا "للمكان والزمان" وينبغي أن يوضح العالقة 
القانونية )السلطات واملسؤوليات( بني الجيش وأجهزة إنفاذ القانون. وال يلزم بالرضورة أن 

يتناول الجوانب الفنية للمهمة، إذ تقع هذه املسؤولية عىل عاتق القائد العسكري.

م القوات العسكرية عادة ويجري تدريبها وتجهيزها لخوض العمليات القتالية، 		.  ُتنظَّ
التي تخضع يف معظم الحاالت لقانون النزاعات املسلحة. بيد أن العمليات األمنية التي 
الدويل  والقانون  الوطني  القانون  أسايس  بشكل  يحكمها  التي  عسكرية،  قوات  تنفذها 
لحقوق اإلنسان، تختلف اختالًفا جوهرًيا. لذلك يجب عىل القوات العسكرية فهم اإلطار 
القانوين، وآثاره عىل التخطيط والعمليات، واملعوقات غري املعتادة التي ستواجه القوات 

يف أثناء العمليات.

ال 		.  "املدين"  مفهوم  لكن  للمدنيني.  القانونية  الحامية  املسلحة  النزاعات  قانون  يوفر 
ينطبق يف العمليات األمنية، نظرًا لعدم وجود أي مقاتلني. لذلك يجب أن يتبنى القادة 
بجهة  مرتبطا  كان  سواء  شخص،  كل  فيه  يتمتع  منوذج  مختلفا-  منوذجا  القيادة  وهيئة 
معارضة أم ال، بحقوق معينة، إذ يكون دور القوات األمنية والقوات املكلفة بإنفاذ القانون 
حامية تلك الحقوق. فالقادة والجنود املشاركون يف العمليات األمنية التي تنفذها قوات 
عسكرية ليسوا مقاتلني. وإمنا هم "موظفون مكلفون بإنفاذ القانون" باملعنى الذي ينص 

عليه القانون الدويل لحقوق اإلنسان.5 وال بد أن يكون هذا التمييز واضًحا متاًما.

بإنفاذ 		.  املتعلقة  السياقات  يف  "عدو"  وجود  عدم  األذهان  عن  يغيب  أال  املهم  من 
القانون. كام ال يوجد مفهوم "األرضار الجانبية" التي ميكن قبولها. ويف حني أن استخدام 
القوة القاتلة ضد املقاتلني األعداء هو امتياز مبوجب قانون النزاعات املسلحة، فإن األمر 
نفسه ال ينطبق عىل العمليات األمنية. ويقع عىل عاتق املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 
القانونية، وال سيام حامية  األفعال غري  املجتمع واملواطنني ضد  واجب "خدمة وحامية" 
األرواح وأمن األفراد وممتلكاتهم. وترد القواعد املتعلقة باستعامل األسلحة النارية والقوة 
- التي قد تكون قاتلة - يف سياقات إنفاذ القانون يف  املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة 
واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني )املبادئ األساسية( الصادرة 

عن األمم املتحدة:

مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، األمم املتحدة، املادة 1، التعليق.5 

الجزء األول – العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية: عملية التخطيط

ً ً ً
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يتعني عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة نارية ضد األفراد 
أو  باملوت  أو لدفع خطر محدق يهدد اآلخرين  النفس،  الدفاع عن  إال يف حاالت 
خطري  تهديد  عىل  تنطوي  الخطورة  بالغة  جرمية  ارتكاب  ملنع  أو  خطرية،  بإصابة 
أو  سلطتهم،  ويقاوم  القبيل  هذا  من  ميثل خطرًا  للقبض عىل شخص  أو  لألرواح، 
ملنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفا غري كافية لتحقيق هذه 
األهداف. ويف جميع األحوال، ال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال 

عندما يتعذر متاًما تجنبها من أجل حامية األرواح.6

تنطبق هذه القيود املفروضة عىل استخدام القوة بالقدر ذاته يف العمليات األمنية التي 
التي  العسكرية  القوات  تنترش  إلحاحا،  األكرث  الحاالت  يف  عسكرية. حتى  قوات  تنفذها 
منع  أجل  من  ممكن  حد  أقىص  إىل  األوضاع  وتهدئة  األرواح  لحامية  أمنًيا  دورًا  تؤدي 
القيادة  القادة وهيئة  الخسائر يف األرواح أو اإلصابات أو تدمري املمتلكات. ويجب عىل 

والجنود يف امليدان تكييف نهجهم وفًقا لذلك.

لألفعال 		.  املسؤولني  استجابة  كيفية  يحدد  الذي  للوضع،  القانوين  التصنيف  يتسم 
الفردية، بالحساسية، وبصفة خاصة يف أثناء االنتقال من منوذج إنفاذ القانون إىل منوذج 
سري األعامل العدائية )والعكس صحيح(. يف هذه املرحلة الحاسمة، يجب أن يظل القادة 
مدركني لالختالفات بني اإلطارين القانونيني وكيفية تأثريهام عىل سري العمليات، خاصة إذا 

كان كال النموذَجنْي موجوَدْين جنًبا إىل جنب.

التهديدات 		.  مواجهة  عن  األوىل  باملسؤولية  الوطنية  القانون  إنفاذ  وكاالت  تضطلع 
والسلوك العنيف غري القانوين يف أثناء االضطرابات الداخلية. وقد تطلب السلطات املدنية 
دعم الجيش إذا مل تستطع وكاالت إنفاذ القانون النظامية التعامل مع حجم التهديد أو 
التصنيف  العسكري مراجعة  القائد  إمكاناتها. ويجب عىل  اعتامًدا عىل  العنف،  مستوى 
القانوين للعملية عىل فرتات منتظمة، ألن األوضاع التي تبدأ باعتبارها عمليات إنفاذ قانون 
ميكن أن تتطور إىل نزاعات مسلحة غري دولية. ومرة أخرى، فإن تصنيف العملية ال يقرره 
دد عىل املستويني االسرتاتيجي والسيايس. وينبغي للقائد ضامن  قائد العمليات، ولكن يحَّ
القرار  القانونية، سواء متت استشارته بشأن  الناحية  كون استجابته مالمئة ومتوافقة من 

أم ال.

ويتعني عىل القادة دراسة هذه األمور ذاتها عند انتهاء فرتة النزاع املسلح، عندما يتعني عىل 
الجنود الذين رمبا يكونوا قد شاركوا يف قتال عنيف، االنتقال إىل أداء مهام أمنية. ومبجرد 
محل  ومعايريه(  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  )قواعد  القانون  إنفاذ  منوذج  يحل  أن 

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، األمم املتحدة، املبدأ 6.9 

ً

ً
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انظر الفقرة 37 أدناه.7 
اللجنة الدولية، اجتامع الخرباء: استخدام القوة يف النزاعات املسلحة، اللجنة الدولية، جنيف، 8 

ترشين الثاين/نوفمرب 2013:

قانون النزاعات املسلحة، تصبح القيود عىل استخدام القوة أكرث رصامة7 )لن يكون هناك 
فكرة وجود قوات معادية يجوز مهاجمتها يف أي وقت، وال ُيسمح باستخدام القوة إاّل عند 
الرضورة القصوى كام ينبغي أن تكون متناسبة، عىل أن ُتستخدم فقط يف حاالت الدفاع 
عن النفس والدفاع عن اآلخرين، وما إىل ذلك(. وقد يلزم القائد أيًضا تعديل الطريقة التي 

يوجه بها قواته يف هذه الفرتة االنتقالية.

ليس من السهل دامئا تقييم اإلطار القانوين الذي ينطبق يف أثناء االنتقال من حالة 		. 
سلم  حالة  إىل  القانون(8  وإنفاذ  العدائية  األعامل  سري  منوذجي  ينطبق  قد  )حيث  نزاع 
)حيث ال ينطبق سوى منوذج إنفاذ القانون(. يف الواقع، ال تتسق األوضاع عىل األرض دامئا 
يف منطقة العمليات نفسها. ففي معظم الحاالت، ُترتك مثل هذه التقييامت لكبار الضباط 
األخري  القرار  ولكن  السيايس،  أو  االسرتاتيجي  املستويني  عىل  القانونية  بالشؤون  املعنيني 
إجراء  أهمية  القيادة  وهيئة  القادة  يفهم  أن  يجب  ذلك،  ومع  السياسية.  للقيادة  يعود 
تقييم صحيح. وعىل القادة تقديم أوضح توجيه ممكن، لضامن استخدام املرؤوسني القوة 
بالقدر الصحيح ومالءمة إجراءات التطويق والتفتيش واإلجراءات التنفيذية األخرى لإلطار 
القانوين. وميكنهم تقديم هذا التوجيه من خالل تعديل قواعد االشتباك أو قواعد استخدام 
القوة، أو أي وسيلة أخرى يرونها مناسبة. وينبغي أن يخضع التصنيف القانوين للعملية 
مستشاره  من  منتظمة  مشورة  إىل  القائد  وسيحتاج  املرحلة،  هذه  يف  مستمرة  ملراجعة 

القانوين أو قائده األعىل.

يف بعض الحاالت، ميكن نرش القوات املسلحة بصالحيات إنفاذ القانون بشكل بحت 		. 
النزاع ذاته، يجب أال  القوات منفصلة عن  يف نزاع مسلح غري دويل. وبينام تكون مهمة 
يغفل القائد أن أحكام القانون الوطني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان تكون منطبقة. 
يف  )االنخراط  املسلحة  النزاعات  لقانون  وفقا  تعمل  أن  القوات  بعض  من  ُيطلب  وقد 
أخرى  قوات  يتعني عىل  قد  بينام  بعينها(،  معادية  عنارص  واستهداف  القتالية  العمليات 
الدويل لحقوق اإلنسان األكرث  القانون  تقييد استخدامها للقوة من أجل االمتثال لقواعد 
رصامة التي تنطبق يف حاالت إنفاذ القانون. ويجب عىل القائد أن يوضح لقواته السلوكيات 
ويحتاج  القانونية.  الناحية  من  معقدة  الحاالت  هذه  مثل  تكون  قد  إذ  منهم.  املتوقعة 
الجنود وصغار القادة إىل توجيه وتدريب مالمئنَْي للتأكد من وضوح الرؤية لديهم بشأن 
األشخاص  اآلثار عىل  أدىن حد  إىل  يقلل  القوات عىل نحو  توجيه  املسائل. وينبغي  هذه 
قبل  من  القوة  استخدام  تنظيم  ويجب  والنظام،  للقانون  تهديد  أي  يشكلون  ال  الذين 

القوات العسكرية كام ينبغي.

www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf.
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من حيث التعريف، يكمن الهدف من العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية 		. 
يف ترسيخ سيادة القانون. وليك تكلل املهمة بالنجاح، يجب أن تفهم القوات العسكرية 
القانون الذي ينطبق. يف بعض الحاالت، قد تحتاج القوات إىل النظر يف أحكام عدة قوانني 
االتفاقية  )مثل  اإلقليمية  والقوانني  الدويل،  القانون  مختلفة:  مصادر  أربعة  إىل  تصل  قد 
للقوات  األصلية  )البلدان  املرسلة  للدولة  القانوين  واإلطار  اإلنسان(،  لحقوق  األوروبية 

العسكرية( واإلطار القانوين للدولة املضيفة )الدولة التي تجري فيها العمليات(.

املستوى  عىل  قيادته،  وهيئة  للقائد  القرار  صنع  دليل  أو  عملية  توفر  أن  ينبغي  لذلك، 
)املستويات( املعنية من التنظيم، الوسائل التي متكنهم من:

تقييم السلطة القانونية التي تخول للقوات العسكرية املشاركة يف عملية أمنية، 	 
دعام لوكاالت إنفاذ القانون أو يف أثناء غيابها

تقييم التصنيف القانوين لحالة العمليات، بحيث يحاط القائد علام باإلطار )األطر( 	 
القانوين املعمول به )السائد( الذي سُتجرى العملية من خالله

تقييم التوجيهات واألوامر املتعلقة باملهمة، من أجل تحديد الوضع القانوين 	 
للعملية )ما أحكام القانون الوطني أو االتفاقات الدولية التي تجيز النشاط 

العسكري وإىل أي مدى( وأحكام القوانني واملعايري الوطنية والدولية التي تنطبق
تقييم اآلثار املرتتبة عىل تطبيق القانون الوطني )يف الدولة املضيفة أو املرسلة يف 	 

العمليات متعددة الجنسيات( املنطبق عىل العمليات املخطط لها )ال سيام فيام 
يتعلق بالتفتيش وتوقيف األشخاص واحتجازهم واستخدام القوة(

مراجعة الوضع القانوين للمهمة بصورة مستمرة، خاصة خالل فرتات التداخل 	 
املحتمل أو فرتة االنتقال بني منوذجي إنفاذ القانون وسري األعامل العدائية )أو 

العكس(
إبالغ املرؤوسني يف أقرب فرصة ممكنة، إذا كان قانون النزاعات املسلحة ال ينطبق 	 

عىل الوضع، أو إذا كان القائد يرغب يف تقييد استخدام القوة حتى إذا كان قانون 
النزاعات املسلحة ينطبق.

ِ

ً
ً

ََ

َ
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ب. تحليل املهمة

ُيجري القائد تحلياًل للمهمة من أجل اكتساب فهم مفصل حول املهمة التي حددها 		. 
املهام  هذه  تنبثق  قد  األمنية  العمليات  يف  أنه  اعتباره  يف  واضًعا  املبارش،  األعىل  قائده 
استنتاج  إىل  القائد  يسعى  أخرى.  مدنية  سلطة  من  أو  القانون  إنفاذ  مسؤويل  أحد  من 
وأي  املنطبقة،  والقيود  باملهمة،  للوفاء  الالزمة  والضمنية(  )املحددة  واملهام  رئيسه،  نية 
تغيريات تطرأ عىل الوضع منذ إصدار األوامر. ويجب عىل القائد، لدى قيامه بذلك، تقييم 
ما إذا كان بإمكانه تنفيذ املهمة املعينة بشكل قانوين يف نطاق القانون املنطبق. ولذلك، 
أعاله،  مثلام ذكر  الصلة،  القانونية ذات  األطر  يكون مدركا اللتزاماته مبوجب  أن  ينبغي 
ولألثر اإلنساين املحتمل املرتتب عىل ما يتخذه من إجراءات. وينبغي أن تتضمن توجيهاته 
املتعلقة بالتخطيط لهيئة القيادة التعليامت الالزمة لكفالة إدماج هيئة القيادة العوامل 

القانونية واإلنسانية يف التحليل الذي يجرونه.

1. املرشوعية

يرتكز االنضباط وواجب الطاعة عىل االفرتاض العام بأّن الرؤساء ُيصدرون يف العادة   .	0

أوامر صحيحة من الناحية القانونية. ومع ذلك، فإن إطاعة األوامر العليا ليس عذرًا النتهاك 
تنفذها  التي  األمنية  والعمليات  القتالية  العمليات  عىل  تنطبق  قاعدة  وهي   - القانون 
قوات عسكرية عىل حد سواء. يجب أن يكون هناك آلية تتيح للمرؤوسني التساؤل حول 
مرشوعية األمر الذي يتلقونه إذا ساورتهم أي شكوك، وأن يوضح قائدهم األعىل األمر أو 
يؤكده. ويجب تطبيق هذا املبدأ يف كل مستوى من مستويات القيادة. وباملثل، يجب عىل 
القائد استخدام هذه اآللية إذا كانت لديه أي شكوك حول قدرته عىل إنجاز املهمة وفًقا 

للقانون.

لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
اآللية التي يجوز للمرؤوس من خاللها التامس توضيحات بشأن مرشوعية األوامر 	 

التي يتلقاها، والتي تشوب قانونيتها بعض الضبابية وفًقا لتحليله
اآللية املتعلقة بتسجيل طلبات الحصول عىل توضيحات وأي توجيهات إضافية تيل 	 

األوامر األولية
اآللية املتعلقة بتذكري القادة واملرؤوسني بااللتزام القانوين برفض تنفيذ أي أمر 	 

يظهر أنه غري قانوين )مثل القتل غري املرشوع، أو تعذيب محتجز، أو إطالق النار 
بشكٍل عشوايئ عىل حشود(.

الجزء األول – العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية: عملية التخطيط
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تلزم 		.  التي  الوسائل  عن  صورة  تكوين  يف  القائد  سيبدأ  للمهمة،  تحليل  إجراء  بعد 
القتالية، يجوز للقوات العسكرية استخدام  لتحقيق املهمة. ومثلام يحدث يف العمليات 

الوسائل املرشوعة فقط، وعىل النحو الذي يتفق مع القوانني املنطبقة فحسب.

لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
كيفية تحديد وسائل وأساليب إجراء العمليات غري القانونية يف سياق املهمة، أو 	 

الحاالت التي يلزم فيها توفري توجيهات إضافية )مثل ما يتعلق باستخدام األسلحة 
النارية أو اختيار وسائل السيطرة عىل الحشود(.

بأنهم 		.  رتبة،  األعىل  الضباط  باعتبارهم  األوقات،  جميع  يف  القادة  يوضح  أن  يجب 
مسؤولون بشكٍل شخيص إذا كانوا عىل علم، أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا، بأن األفراد 
الخاضعني لقيادتهم يلجؤون أو لجأوا إىل االستخدام غري املرشوع للقوة واألسلحة النارية 
من دون أن يتخذوا جميع التدابري الرضورية ضمن نطاق صالحياتهم ملنع هذا االستخدام 

أو وقفه أو اإلبالغ عنه.

2. املهام املحددة والضمنية

يتلقاها 		.  التي  األوامر  أو  التوجيهات  املذكورة يف  )املهام  املحددة  املهام  القائد  يحلل 
باعتبارها  القائد  يحددها  التي  األخرى  )املهام  الضمنية  واملهام  قادتهم(  من  املرؤوسون 
من  أيًضا  قيادته  وهيئة  القائد  يتحقق  العملية،  هذه  خالل  املهمة(.  لتحقيق  رضورية 
مرشوعية كل مهمة ويحددون اإلجراءات الالزمة لضامن تنفيذها وفقا للقانون. تأيت هذه 
التدابري يف صورتني: إجراءات )يعربَّ عنها يف شكل مهام يكلَّف بها املرؤوسون( وقيود )التي 
أو غريها من  اشتباك  التعبري عنها الحًقا يف شكل قواعد  التخطيط وميكن  تشكل عملية 
تحديد  أيًضا  القيادة  وهيئة  للقائد  ميكن  املرحلة،  هذه  يف  بالتنسيق(.  املتعلقة  التدابري 
ومرة  القانون.  يف  املحددة  القيود  معينة ضمن  مهام  أداء  دون  تحول  قد  التي  املخاطر 
أخرى، يجب أن تكون هناك آلية ميكن من خاللها للمرؤوسني طلب توضيح بشأن مثل 
هذه املسائل )لضامن تحقيق املهمة دون التعدي عىل نّية السلطة العليا أو القانون ذي 
الصلة(. ويجب دمج أي تدابري لتخفيف املخاطر )مثل تخصيص وقت لتدريب إضايف( يف 

التخطيط يف أقرب وقت ممكن.

ً
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لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
االلتزام بعدم اتخاذ إجراءات غري قانونية يف تنفيذ املهمة املحددة	 
الوسائل التي ميكن من خاللها للقائد الحصول عىل املشورة املالمئة بشأن مرشوعية 	 

شتى املهام )من مستشار قانوين، عىل سبيل املثال(
تكليف هيئة القيادة املعنية بتحديد املهام الضمنية الرضورية للوفاء بااللتزامات 	 

القانونية، مثل:
إجراءات التعامل مع املحتجزين بشكل الئق 	
الحدود واإلجراءات املتعلقة باستخدام القوة 	
تدريب خاص لكل مهمة لضامن االمتثال لإلطار القانوين املناسب  	
تكليف وحدات تابعة ُتنتخب لهذه األغراض )برشط تدريب هذه الوحدات  	

وتجهيزها بشكل مالئم وتوفرها(
التدابري الخاصة بحاالت عدم توفر املوارد )مثل طلب موارد إضافية من  	

القيادة العليا، مبا يف ذلك الوقت الالزم لتدريب خاص مبهمة محددة(.

3. توجيهات القائد ومراجعته للمهمة

بعد إجراء تحليل للمهمة، يعطي القائد توجيهه العام )توجيهات متعلقة بالتخطيط 		. 
أيًضا  يطلب  قد  املهمة.  تقدير  إمتام  بشأن  القائد(  يصدرهام  القيادة  هيئة  عمل  وخطة 
التقدير/التخطيط  عملية  طيلة  مهمته  مراجعة  يواصل  كام  الرضورة.  حسب  توضيًحا 
إعادة  الناشئة. ويجب  الخطة  تعديل  الوضع وعليه  الالحق، ال سيام مع تطور  والتنفيذ 
يلزم  وقد  التخطيط.  لدورة  تكرار  كل  تغيريات يف  أي  وتحديد  القانوين،  اإلطار  يف  النظر 

مراجعة قواعد االشتباك أو قواعد استخدام القوة وفًقا لذلك.

املهمة. 		.  تحليل  بعد  القائد  عن  الصادر  التوجيه  إىل  العمل  مسارات  وضع  يستند 
وبالتايل، فإّن التوجيهات املتعلقة بالتخطيط الصادرة عن القائد تشّكل فرصة للقائد، يف 
مرحلة مبكرة، لتوجيه هيئة القيادة لتخطيط مسارات العمل بطريقة تقلل األثر اإلنساين 
االمتثال  يكتيس  أن  يتوقع  التي  املجاالت  عىل  وللتأكيد  ممكن،  حد  أدىن  إىل  للعمليات 

القانوين أو الشواغل اإلنسانية فيها أهمية بالغة.

الجزء األول – العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية: عملية التخطيط
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ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار تدابري عملية للقائد يف توجيهاته لهيئة قيادته، 
من أجل ما ييل:

التأكد من أن جميع األفراد، من الضباط املكلفني بالتخطيط وصواًل إىل القوات 	 
التي تتلقى أوامر اإلنذار األولية، عىل دراية بسياق العمليات القادمة، وعىل وجه 
الخصوص إدراك القوات أن دورها يكمن يف حامية عامة الناس، وعند الرضورة، 

املمتلكات، ولكن ليس "هزمية العدو"
توضيح مجاالت الشواغل اإلنسانية أو املخاطر، كام هو محدد يف تحليل املهمة 	 

وتوجيهات القائد، وذلك لتقليل األثر اإلنساين للعمليات ألقىص ما ميكن.

ج. تقييم العوامل

القيادة 		.  هيئة  عىل  ويتعني  للقائد.  النهائية  الخطة  العوامل  من  مجموعة  تشكل 
النظر يف طبيعة أي أشخاص ُيحتمل أن يكونوا مخالفني أو جناة محتملني، والتهديد الذي 
املخطط  العملية  نوع  يف  قواتها  ومهارات  خربات  ومستوى  العمليات،  وبيئة  يشكلونه، 
تنفيذها، والتوقيت املحتمل لهذه العمليات. ويلزمهم النظر يف اآلثار املرتتبة عىل القيود 
بفعالية  وتطبيقها  املالمئة  القواعد  وضع  ضامن  أجل  ومن  واملوارد.  املعدات  توفر  مثل 
يف تنفيذ املهمة، لن تحتاج هيئة القيادة إىل النظر يف أهمية هذه العوامل من الناحية 
يف  األوىل  الخطوة  وتتمثل  واإلنسانية.  القانونية  تبعاتها  يف  أيًضا  بل  فحسب،  العسكرية 

اكتساب فهم مالئم لبيئة العمليات.

1. التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات

ُوضع التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات يف األساس بوصفه أداة للتخطيط للعمليات 		. 
القيادة ألي عملية وإعطاء  اآلن يشكل جزًءا مهاًم من تحضري هيئة  بات  لكن  القتالية. 
صورة للقائد حول بيئة العمليات املحددة. ويكتيس التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات 
الذي ُيجرى يف حينه ويتناول جميع املسائل ذات الصلة، أهمية حيوية من أجل التخطيط 

الفعال للعمليات وتسيريها كام ينبغي.

القانون. وباملثل، ال 		.  إنفاذ  أنشطة  األمنية مبنأى عن غريها من  العمليات  قلام تسري 
إنفاذ  العمليات يف معزل عن عمليات  لبيئة  التحضري االستخبارايت  ميكن وضع ُمخرجات 
استخدام  دون  خطط  توضع  أال  وينبغي  الناشئة،  العسكرية  الخطة  أو  القامئة  القانون 
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ُمخرجات عملية التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات. تقدم السلطات املدنية، أو القايض 
الواقع  العام عىل أرض  املحيل، أو قائد الرشطة املحلية أفكارًا ورؤى قيِّمة بشأن الوضع 
تلك  تشكل  أن  وينبغي  باملهمة.  املرتبطة  رة  املتصوَّ واملخاطر  والتحديات  الفرص  وكذلك 

الجهات املصدر األول للمعلومات يف تكوين تحضري استخبارايت شامل لبيئة العمليات.

الثقافية واالجتامعية املحلية للسكان يف 		.  املادية والخصائص  التضاريس  يفيد تحليل 
التحليل كذلك  توجيه مسارات العمل املحتملة بشكل مبارش، ولكن يجب أن يربز هذا 
عوامل محددة لها تبعات عىل تطبيق القواعد القانونية. وينبغي تقييم الوضع اإلنساين 
املحيل أيًضا إىل جانب التبعات املحتملة للعمليات العسكرية أو عمليات إنفاذ القانون 

املخطط لها أو الجارية.

يحدد تحليل التضاريس املادية يف كثري من األحيان ممرات التحركات، ليس فقط فيام   .	0

يتعلق بالجناة املحتملني أو األشخاص اآلخرين موضع االهتامم، وإمنا كذلك لعامة الناس. 
وينبغي أن تسرتشد عملية وضع مسارات العمل التي يتبناها القائد بهذا التحليل.

يتطلب منوذج إنفاذ القانون من القائد حامية السكان. وتساعد املعلومات الدقيقة 		. 
الواردة يف الوقت املناسب بشأن الخصائص البرشية – ومن ذلك أمناط السلوك واألرضار 
هذه  متكنه  كام  االلتزام.  بهذا  الوفاء  عىل  القائد   – العمليات  عن  الناجمة  املحتملة 
املعلومات من وضع حدود ملسار العمل املخطط له أو الجاري تنفيذه )تقليل التأثري عىل 
فئات السكان غري املعتدين(، وتحديد مدى حرية الترصف املتاحة أمامه للتصدي للسلوك 

الخارج عن القانون.

وممثليه 		.  املحيل  املجتمع  قادة  مع  التشاور  يف  النظر  االقتضاء،  عند  للقائد،  ينبغي 
للوصول إىل فهم أفضل لالحتياجات املحلية. وهذه ليست مهمة استخباراتية، وإمنا متثل 
يسرتشد  وقد  الفهم.  وتعزيز  شخصية  عالقات  لتكوين  املجتمع  قادة  مع  تواصل  عملية 
املدنية  السلطات  أو  القانون  بإنفاذ  املكلفني  بزمالئهم  املسلك،  هذه  النتهاج  القادة، 
األخرى ويتلقون الدعم منهم نظرًا ملا يتمتعون به من عالقات ممتدة مع املجتمع املحيل 
وسيحتاجون للحفاظ عىل هذه العالقات عند انسحاب الجيش. وتتشعب مزايا التواصل 
البرشية  للخصائص  أوضح  القائد صورة  تعطي  فهي  فرعني:  إىل  املرحلة  الفعال يف هذه 
وفهام عملًيا للتحديات األمنية املحلية، وتفتح قناة اتصال مهمة ميكن أن تكون مفيدة يف 

وقف تصاعد السلوك العنيف الخارج عن القانون.
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املعنية  القيادة  هيئة  أفرع  تكليف  القرار  دليل صنع  أو  عملية  تتناول  أن  ينبغي  لذلك 
بالتطوير و/أو الرصد املستمر ملا ييل:

مواقع وتجمعات السكان )مثال: املدن والقرى والنجوع الصغرية واملالجئ ومخيامت 	 
الالجئني ومخيامت النازحني واملتظاهرين أو الرهائن أو املارة(

قنوات االتصال مع املمثلني املحليني وقادة املجتمع املحيل، عند االقتضاء	 
قنوات االتصال مع الجهات العسكرية ووكاالت إنفاذ القانون املحلية األخرى، من 	 

أجل التوصل إىل فهم أفضل للفرص والتحديات واملخاطر املتعلقة بإنفاذ القانون
التدابري الرشطية وتدابري إنفاذ القانون القامئة وتأثريها عىل املجتمع، مبا يف ذلك 	 

النزوح
الجناة املحتملون )األشخاص املشتبه بهم/الذين ُيعتقد أن لديهم ميول الرتكاب 	 

جرائم( داخل املجتمع املحيل
أمناط السلوكيات الخارجة عن القانون التي قد تكون القوات العسكرية قادرة عىل 	 

مواجهتها )مع األخذ يف االعتبار أن القوات العسكرية تفتقر عادة إىل التدريب أو 
التجهيز لالضطالع مبهام التحقيق أو غريها من مهام إنفاذ القانون املتخصصة(

السيناريوهات األكرث ترجيًحا والسيناريوهات األسوأ بشأن تطور الوضع	 
املخاطر، واملواقع واالتجاهات املحتملة لنزوح السكان يف املستقبل	 
النهج املتبع تجاه النازحني داخلًيا، والالجئني وغريهم ممن يدخلون أو يعربون 	 

منطقة العمليات
األمناط الثقافية والعرفية وتأثريها عىل سلوك املجتمع )مثل أماكن العبادة املعتادة، 	 

وبؤر نشاط املحتجني املعروفة، واملواقع ذات الحساسية التاريخية(
الرعاية الصحية والخدمات اإلنسانية املحلية )مثل خدمة اإلسعاف(، إىل جانب 	 

التفاصيل املتعلقة مبوظفيها وقدراتها
وجود أي منظامت إنسانية أو موظفني لألمم املتحدة )مدنيني أو عسكريني( 	 

ومواقعهم وأوضاعهم وتحركاتهم
آلية التنسيق املطلوبة لتحديث هذه املعلومات ومشاركتها، عىل الفور وبشكل 	 

روتيني، مع خاليا هيئة القيادة املعنية طيلة فرتة التخطيط للعملية وتنفيذها.
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قلام يزود التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات، إن حصل، القائد بجميع املعلومات 		. 
ما  طلب  خالل  من  املعلومات  يف  الفجوات  هذه  سد  للقائد  وميكن  إليها.  يحتاج  التي 
يحتاج إليه من معلومات من قائده األعىل أو من خالل االستعانة بوسائله الخاصة لجمع 
املعلومات، واملراقبة، وتحديد األهداف، واالستطالع. ومن املهم للقائد بوجه خاص تحديد 
الفجوات يف املعلومات التي قد تؤثر عىل قدرته عىل تنفيذ العمليات وفًقا ملا ينص عليه 
التي يستخدمها  التقنيات  تتوافق  أن  ذاته، يجب  الوقت  القانون ومحاولة توضيحها. يف 
القائد للحصول عىل املعلومات مع القانون، ويتعني عليه التامس توجيه قانوين عند وضع 
التفتيش  لنقاط  املفرط  االستخدام  املثال،  سبيل  عىل  استخبارية.  معلومات  جمع  خطة 
تنفيذ  أجل  من  جناة محتملني  أماكن  لتحديد  أو  األفراد،  تحركات  معلومات عن  لجمع 
للقانون – قد يقيد بشكل غري  أو لردع نشاط محتمل مخالف  عمليات توقيف الحقة، 

متناسب حرية تنقل األشخاص الذين يسعى القائد إىل حاميتهم.

لذلك ينبغي أن تتناول عملية أو دليل صنع القرار ما ييل:
التأكيد عىل أهمية وضع صورة كاملة للشواغل اإلنسانية املحتملة قدر اإلمكان	 
ضامن تحديد الفجوات يف املعلومات التي ميكن أن تؤثر عىل االمتثال القانوين 	 

وإعطائها أولوية يف جمع املعلومات االستخباراتية
تقديم توجيهات حول تطبيق األطر القانونية ذات الصلة ومراعاة التأثري اإلنساين 	 

عند وضع خطة جمع املعلومات االستخبارية.

2. البيئة

يقّيم القائد العديد من العوامل البيئية ذاتها يف العمليات القتالية واألمنية، باستثناء 		. 
املخاطر عىل  أو تحد من  تزيد  التي  العوامل  النظر يف  السياق، سيحتاج إىل  أنه يف هذا 
والعوامل  والتضاريس  الطقس  العوامل  تلك  وتشمل  حاميتهم.  يتوىل  الذين  األشخاص 
الدمُيغرافية، باإلضافة إىل مسائل أخرى مثل بنية وتخطيط السامت الحرضية. ويويل القائد 
يقيد  أن  والنظام ميكن  القانون  انهيار  نظرًا ألن  األرض،  للوضع عىل  وثيقا  اهتامما  أيضا 
حركة الناس )سواًء بسبب العنارص اإلجرامية، أو بسبب وكاالت إنفاذ القانون، ومن بينها 
الجيش، التي تتصدى لتلك العنارص(. لذلك يجب تقييم العوامل البيئية يف ضوء مسارات 
العمل التي يتخذها القائد، فضاًل عن مسارات العمل املحتملة للعنارص اإلجرامية وعامة 
الذين جرى  الناس  الخيارات عىل  تأثري هذه  كيفية  النظر يف  القائد  ويجب عىل  الناس، 
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تكليفه بحاميتهم )بناًء عىل نتائج التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات(. عىل سبيل املثال، 
لكنها سلمية، يف منطقة مفتوحة،  بالسيطرة عىل مظاهرة كبرية  املكلف  القائد  سيحتاج 
يف طقس حار وبدون إمدادات مياه، إىل التفكري يف مجموعة مختلفة متاًما من املسائل 
من  الناس  مينع  جيًدا  تجهيزًا  مجهز  عنيف  حشد  عىل  السيطرة  متطلبات  عن  تختلف 

مامرسة حياتهم وأعاملهم يف وسط العاصمة.

لذلك ينبغي أن تتناول عملية أو دليل صنع القرار تكليف هيئة القيادة املعنية امُلعينة 
للرصد املستمر وتبادل املعلومات يف الوقت املناسب وبشكٍل فعال بشأن:

الوضع اإلنساين العام )الصحة، وإمدادات الغذاء واملياه، ومرافق الرعاية الصحية( 	 
وحالة البنية التحتية الداعمة )املستشفيات، ومرافق تخزين األغذية(، إىل جانب 

املخاطر واملخاوف والقيود الحالية واملتوقعة لهذه األنظمة )مبا يف ذلك قدرتها عىل 
التعامل مع املطالب اإلضافية الناشئة عن العمليات األمنية(

املخاطر والتحديات التي يواجهها السكان املحليون عند مامرسة حياتهم اليومية، 	 
من أجل تقييم تأثري مسارات العمل التي تتخذها العنارص اإلجرامية أو القوات 

األمنية )عىل سبيل املثال، ما إذا كان حظر التجول يشكل ضغطا إضافًيا عىل الناس 
الذين يكافحون بالفعل للحصول عىل الغذاء الكايف والحصول عىل خدمات الرعاية 

الصحية، أو العمل أو إدارة عمل تجاري بسبب نشاط الجاين(
الروابط املحتملة بني العوامل البيئية )مثل درجة الحرارة ومستويات هطول 	 

األمطار وأوقات رشوق الشمس وغروبها( وخطر العواقب السلبية )عىل سبيل 
املثال، قد يلزم الحد من استخدام الوسائل املستخدمة يف السيطرة عىل الحشود 

مثل الغاز املسيل للدموع، إذا كان ذلك سيؤثر عىل املارة بسبب حركة الرياح(
الروابط املحتملة بني السامت املعامرية املحلية ومخاطر األرضار الجانبية )تشييد 	 

املنازل باستخدام األخشاب أو الحطب أو مواد أخرى، أو عدم وجود أقبية ميكن 
اتخاذها مالجئ محتملة، عىل سبيل املثال(

تقييم املخاطر والعواقب املرتتبة عىل األرضار البيئية.	 

ً



23 

3. املخالفون واألشخاص املشتبه بارتكابهم مخالفات

يف كثري من األحيان ُتستدعى القوات املسلحة لتقديم مهارات وقدرات متخصصة أو 		. 
قوة برشية إضافية، عندما تعجز الرشطة أو غريها من وكاالت إنفاذ القانون أو تكون غري 
مدربة أو مجهزة للتصدي ألوضاع أو تهديد من نوع خاص. لذلك يجب عىل القائد أن 
يفهم التحدي الذي ُطلب منه التصدي له. مرة أخرى، يجب أن يكون التمييز بني العمليات 
القتالية واألمنية واضًحا متاًما: إذ ال يكون الهدف من العمليات األمنية إلحاق هزمية بعدو، 
بل حامية األفراد أو املمتلكات )يف بعض الحاالت من خالل مواجهة مخالفني أو معتدين(.

تحدد الصورة املفصلة لدى القائد بشأن بيئة املخاطر، املعدات التي يأمر قواته أو 		. 
يسمح لها باستخدامها، وتؤثر عىل وضع قواعد االشتباك. كام تقدم هذه الصورة ملرؤوسيه 
فيها،  لبس  ال  بعبارات  وتوضح،  التحدي  طبيعة  توضح  أن  يجب  والتي  بالوضع،  إحاطة 
األهداف األمنية أو األهداف املتعلقة بإنفاذ القانون )يف مقابل األهداف القتالية( املتوخاة 
من العملية. ويجب أن تكون اإلحاطة محددة بشأن قدرات املعتدين املحتملني، ونواياهم 
وأساليب عملهم السابقة، وهذه املعلومات قد تكون متاحة لدى وكاالت إنفاذ القانون 
التي تتمتع بخربة سابقة أو حالية عن الوضع. ولهذا السبب يشكل تبادل املعلومات العامة 
واالستخباراتية بشكٍل فعال بني الرشطة والجيش أهمية بالغة يف هذه املرحلة من عملية 
التخطيط. وميكن أن ينجم عن عدم نقل معلومات حديثة ودقيقة تكوين فهم سطحي 
ويجب  مفرط.  نحو  عىل  االستجابة  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  الذي  األمر  خاطئ،  وتحليل 
الجيش ومن  القانون إىل  إنفاذ  االتجاهني، من جهات  املعلومات يف كال  أن يكون تدفق 
الجيش إىل جهات إنفاذ القانون. ومن املحتمل يف املرحلة األوىل من العملية أن تحتاج 
القوات العسكرية إىل جمع قدر أكرب من املعلومات من سلطات إنفاذ القانون والسلطات 
املدنية وفهمها أكرث من املعلومات التي ميكنها تقدميها بدورها، لكن هذا سيتغري مبرور 
الوقت حيث يصبح الجيش منغمًسا بشكل أكرب يف الوضع. ومن الرضوري نقل املعلومات 
ذات الصلة يف كال االتجاهني بشكٍل فعال من أجل تحقيق الفعالية عىل صعيد العمليات 
وتقديم خدمات إنفاذ القانون يف أجواء يسودها التعاطف مع املجتمع املترضر. وقد يتبني 
الحكومة  داخل  حتى  صعب،  أمر  املختلفة  والجهات  الهيئات  بني  املعلومات  تدفق  أن 
بني  أو  املختلفة،  الجنسيات  بني  أكرب  إشكالية  للمعلومات  التدفق  هذا  ويطرح  ذاتها. 
حكومة َمضيفة وقوة دولية تنترش عىل األرض لتقديم املساعدة. وقد يتعني عىل القائد 
العمل بشكل شخيص مع الهيئات املعنية لبناء الثقة الالزمة للحفاظ عىل تدفق املعلومات 

بسالسة يف جميع االتجاهات.
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يجب عىل القائد وهيئة قيادته يف جميع األوقات عدم إغفال أن استخدام القوة يف 		. 
عمليات إنفاذ القانون ليس محكوًما باملبادئ املنصوص عليها يف قانون النزاعات املسلحة 
)التمييز والتناسب واتخاذ االحتياطات(. ومع ذلك، قد ُتستخدم الصياغة واأللفاظ ذاتها يف 
منوذج إنفاذ القانون مع وجود اختالفات مهمة يف املعنى. ومن الرضوري أن يفهم النظراء 
بني جهات إنفاذ القانون والعسكريني ما تعنيه مصطلحات كل طرف من الطرفني. وتحكم 
تطبيق صالحيات  القانون،  إنفاذ  منوذج  ضمن  األساسية،  املبادئ  من  مستقلة  مجموعة 
الرشطة مثل التوقيف واالحتجاز والتفتيش واملصادرة واستخدام القوة واألسلحة النارية. 

وفيام ييل املصطلحات املستخدمة يف عمليات إنفاذ القانون ودالالتها:
املرشوعية:9 يجوز ملوظفي إنفاذ القانون )الذين يشملون يف هذا السياق فرادى 	 

الجنود والضباط( تطبيق صالحيات الرشطة من أجل تحقيق أهداف مرشوعة، لكن 
ال ميكن استخدام القوة القاتلة إال كمالذ أخري ويف ظروف محددة بدقة.

التناسب:10 يجب عىل مسؤويل إنفاذ القانون املوازنة بعناية بني صالحيات الرشطة 	 
وبني تأثريها عىل الحقوق والحريات األساسية. ويجب تقييد الصالحيات بشكل 

صارم مبا يتناسب مع خطورة الجرمية والهدف املرشوع املراد تحقيقه.
الرضورة:11 ال يجوز ملسؤويل إنفاذ القانون اللجوء للقوة إال إذا كانت الوسائل 	 

األخرى املستخَدمة لتحقيق هدف مرشوع غري فعالة، أو من امُلتوقع أال تؤدي إىل 
النتيجة املطلوبة. وعليهم تطبيق وسائل غري عنيفة قدر املستطاع قبل اللجوء إىل 

استخدام القوة واألسلحة النارية. وال يجوز لهم استخدام القوة إال بقدر ما هو 
رضوري لتحقيق هدف مرشوع ويجب عليهم تقليل األرضار واإلصابات إىل أدىن 

حد، واحرتام وصون حياة اإلنسان.12
املساءلة:13 ال تقع املسؤولية األساسية لتطبيق صالحيات الرشطة عىل أفراد إنفاذ 	 

القانون فحسب، وإمنا تطال أيًضا أقرانهم ورؤساءهم. وهذا يعني، يف السياق 
العسكري، فرادى الجنود وأقرانهم والضباط. ويجب عىل الحكومات ووكاالت إنفاذ 

مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، املادة 3؛ املبادئ األساسية بشأن استخدام 9 
القوة واألسلحة النارية، املبدأ 5.

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدأ 5)أ(؛ مدونة لقواعد سلوك   10
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، املادة 3.

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدآن 4 و9؛ مدونة لقواعد سلوك 11 
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، املادة 3.

يجب أن يكون لدى القادة وعي تام بالفرق يف معني "الرضورة" بني قانون النزاعات املسلحة 12 
ومنوذج إنفاذ القانون، وينطبق األمر ذاته عىل تعريف التناسب. وباملثل، يجب أن يعي جميع 

أفراد القوة أن التوجيه الصادر بصون الحياة يشمل، حيثام أمكن، جميع األفراد مبن فيهم 
املخالفون واألشخاص املشتبه بارتكابهم مخالفات. وهذا يغاير قانون النزاعات املسلحة حيث 

ينطبق ما ُيعرف بامتيازات املقاتل.
املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبادئ 7 و22–13.24 
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القانون وضع إجراءات فعالة ملراجعة جميع إجراءات املواجهات الخطرية املتعلقة 
بإنفاذ القانون واإلبالغ عنها.14

االحتياط:15 ينبغي ملسؤويل إنفاذ القانون التخطيط بعناية للعمليات بهدف تقليل 	 
األرضار واإلصابات وتقليص تعريض املارة للخطر إىل الحد األدىن. لذلك، يجب 

مراعاة جميع الظروف واتخاذ اإلجراءات االحرتازية ملنع وقوع الرضر أو حدوث 
نتائج غري مقصودة، ومن هذه اإلجراءات تصميم التدريب املناسب واختيار 

األسلحة واملعدات.

لذلك يجب أن تستند عملية صنع القرار بشأن هذه القضايا إىل إجراءات جمع وتحليل 
املعلومات االستخباراتية العسكرية املنتظمة، وليس إىل قانون النزاعات املسلحة.

قد يلزم االستعانة بأفراد إضافيني عىل دراية بتطبيق املعايري القانونية إلنفاذ القانون 		. 
هيئة  لدعم  املحتملني(  والجناة  املخالفني  مع  )للتعامل  املحتملة  العمليات  منطقة  يف 
القيادة املعنية بالتخطيط. وميكن أن يقدم ضباط اتصال أو مستشارون تابعون للرشطة 
هذه اإلمكانات. وعندما ال تتوفر هذه القدرات، ينبغي للقادة العسكريني التامس مشورة 
وافية من مصادر أخرى. ويتمثل الهدف النهايئ يف الحصول عىل توجيهات مالمئة لرتكيز 
ذاته،  الوقت  باملجتمع يف  األخرى  العنارص  والجناة، مع حامية  املخالفني  العمليات عىل 

حسب الرضورة.

لذلك ينبغي أن تتناول عملية أو دليل صنع القرار ما ييل:
تحديد الفرق بني تقييم تهديد يتعلق بأعامل قتالية )يركز بشكل أسايس عىل 	 

العدو( وتقييم التحديات األمنية، الذي يجب أن يحدد التهديدات املحتملة لحياة 
األفراد ومخاطر تدمري املمتلكات، ويربر القرارات بشأن الرضورة والتناسب يف 

استخدام القوة
التشديد عىل أهمية تبادل املعلومات يف جميع االتجاهات بني القوات العسكرية 	 

ووكاالت إنفاذ القانون وسائر الجهات األمنية املوجودة يف عملية ما، ليك تستند 
القرارات املتعلقة بالرضورة والتناسب يف عملية التخطيط العسكري عىل أفضل 

املعلومات املتاحة
تحديد أفرع هيئة القيادة التي تتطلب مزيًدا من األفراد الذين يكونون عىل دراية 	 

بتطبيق معايري تطبيق إنفاذ القانون واالعتبارات املتعلقة بالتخطيط )عادة فروع 
االستخبارات والتخطيط عىل األقل(

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدأ 14.22 
املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبادئ 2 و3 و5)ب(.15 
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ثة لتوجيه القرارات املتعلقة 	  إنشاء نظم للحفاظ عىل تدفق املعلومات املحدَّ
بالرضورة والتناسب )سواء داخل هيئة القيادة ومن ثم إىل املستويات األدىن، أي 

من القائد إىل فرادى الجنود(.

4. القوات

ومطابقتها 		.  لديهم  املتاحة  الوسائل  استعراض  عند  قيادته  وهيئة  القائد  عىل  يتعنّي 
مع عنارص كل إجراء، كفالة أن تكون املهام الرضورية لالمتثال لإلطار القانوين قد جرى 
درجة  تقييم  أيًضا  عليهم  ويتعني  الخطة.  القوات ضمن  عنارص  إىل  وإسنادها  تحديدها 

استعداد مرؤوسيهم تقييام موضوعًيا إلنجاز هذه املهام مبا يتوافق مع القانون.

التدابري التحضريية: يتعني عىل القائد وهيئة قيادته إجراء تقييم، فعال وموضوعي،   .	0

املهمة املحددة. فقد يجدون أن  تنفيذ  القوات من حيث تجهيزها وتدريبها عىل  لحالة 
التجهيز ليس كافًيا )للقوات برمتها أو عنارص منها(. ويف املقابل، ميكنهم تحديد القدرات 
األخرى التي ميكن استخدامها لتحقيق نتائج طيبة.16 عىل سبيل املثال، ليس هناك مجال 
أن  يف حني  العام،  النظام  بضبط  املتعلقة  املهام  يف  املبارشة  غري  النريان  إطالق  لوحدات 
الوحدات املدربة واملجهزة ملراقبة ميدان القتال باستخدام طائرات بدون طيار أو غريها 
من النظم قد تكون مفيدة إىل أبعد حد. وعليه، ميكن أن يختار القائد إعادة تشكيل قواته 
للمهمة التي تلقاها عىل وجه التحديد. ويحقق هذا أكرب قدر من املرونة من حيث مواءمة 
املختلفة يف مجالني  الجيش  أفرع  تطال  آثار  ذلك  يرتتب عىل  لكن  املهمة،  مع  القدرات 

رئيسيني: الدعم اللوجستي )اإلمداد باملعدات وإدارتها( والتدريب.

للقيام بدوريات مشاة  املدفعية  توزيع عنارص  إعادة  القائد  اختار  إذا  املثال،  عىل سبيل 
كجزء من العمليات األمنية اإلطارية، فسيكون هناك حاجة للعمل ضمن مختلف عنارص 
القوة إلعدادها. إذ ستحتاج عنارص املدفعية إىل معدات اتصال كافية للعمل يف فرق أصغر 
مام اعتادوا عليه، باإلضافة إىل أسلحة غري قاتلة وغريها من املعدات املتخصصة املناسبة 

ملهام إنفاذ القانون. وقد يلزم أيًضا تخصيص موارد نقل إضافية.

التدريب )بعضها يحتاج إىل تدريب  القوة بعض  أن تتطلب جميع عنارص  املحتمل  من 
أكرب من البعض اآلخر، عىل النحو الذي يحدده القائد(، ليس فقط لشحذ مهارات العمل 
يف فرق صغرية كاملشاة، ولكن أيًضا ملعرفة الصعوبات والضغوطات الناشئة عن اضطالعهم 

بدور إنفاذ القانون وإطالعهم عىل أي معدات جديدة.

انظر الفقرة 57 للحصول عىل توجيهات بشأن التجهيز وحامية القوات.16 

ً
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إنفاذ  وتحديات  ُنهج  عىل  تدريب  إىل  الرئييس  باملقر  القيادة  هيئة  تحتاج  قد  وباملثل، 
القانون، وال سيام موضوع املساءلة )حفظ سجالت عمليات التفتيش والحجز، أو الحوادث 
التي تنطوي عىل استخدام أسلحة نارية أو غريها من القوة التي قد تكون قاتلة(. متثل 
وكاالت إنفاذ القانون القامئة مصدرًا قيِّام للمعارف املحلية وميكن أن تقدم تدريًبا مبارشا 

أو تدعم برنامج تدريب عسكري بصفة استشارية.

بيد أن هذا العمل اإلضايف يتطلب وقًتا، وهو ما يجب أخذه يف االعتبار يف الخطة حتى 
ة متاًما لهذا النوع من العمليات. وقد يحتاج القائد إىل االتصال بوكاالت  تكون القوة ُمعدَّ
التوقيت، وتوضيح اآلثار املحتملة للنرش الرسيع  القانون والسلطات املدنية بشأن  إنفاذ 

للقوات العسكرية قبل إعدادها بشكل كاف.

الوسائل 		.  لديه  يكون  أن  القائد  عىل  يتعني  املرحلة،  هذه  يف  القوات:  بني  االتصال 
التي متكنه من استعراض دور وكاالت إنفاذ القانون األخرى املنترشة يف منطقة عملياته 
اليد  لها  يكون  قد  املدنية  السلطات  أن  متاًما  يعي  )وأن  بالتفصيل  وخططها  وإجراءاتها 
العليا عىل القوات العسكرية(. ويف كثري من األحيان، ُتنرش القوات العسكرية يف العمليات 
الخاضعة  املنطقة  يف  عمليات  تنفذ  التي  األخرى  القانون  إنفاذ  وكاالت  ملساندة  األمنية 
ملسؤولية القائد. وقد تكون بعض هذه الوكاالت مسلحة. ونناقش يف موضع الحق من هذا 
الدليل املخاطر الناجمة عن تباين قواعد االشتباك/قواعد استخدام القوة وعدم وضوح أو 
القوة(.  باستخدام  يتعلق  القانون )خاصة فيام  إنفاذ  القيادة بني مختلف وكاالت  وحدة 
من  وحجمها،  املسائل،  هذه  عن  صورة  تكوين  إىل  القائد  سيحتاج  عامة،  كقاعدة  لكن 
أجل إيجاد بدائل يف خططه. وباملثل، ستحتاج هيئة القيادة إىل معالجة هذه األمور عند 
الوكاالت  الخيارات املتاحة ترتيب تبادل ضباط االتصال بني  وضع مسارات العمل. ومن 
املوجودة يف منطقة العمليات )انظر الفقرة 52(. ويحتاج القائد إىل بحث كيفية الحفاظ 
عىل التواصل مع السلطة املدنية وما إذا كانت هذه وظيفة منوطة به أم بضابط االتصال. 
بشأن  املشورة  وتقديم  املعلومات  تبادل  بالجيش غرًضا مزدوًجا:  االتصال  ويؤدي ضباط 
املحتمل. ويجب عىل هيئة  الفهم  لتجنب سوء  القانون  إنفاذ  لعملية  العملية  الجوانب 
القيادة النظر فيام إذا كانت هناك حاجة إىل مثل عمليات التبادل هذه، وعىل أي مستوى، 

يف هذه املرحلة من عملية التخطيط.

الجزء األول – العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية: عملية التخطيط
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لذلك ينبغي أن تذكر عملية أو دليل صنع القرار بوضوح األمور التالية:
القائد مسؤول عن ضامن إدراك مرؤوسيه حقوقهم والتزاماتهم مبوجب اإلطار 	 

القانوين الذي يحكم املهمة
بة ومجّهزة عىل نحو مالئم ألداء املهمة؛ إذ يجب 	  يجب أن تكون القوات مدرَّ

التحقق من ذلك ورصد أي أوجه قصور:
بشكل عام فيام يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم وسلوكياتهم يف سياق عملية  	

إنفاذ القانون
عىل وجه الخصوص فيام يتعلق بأداء املهام املحددة والضمنية )مثل مامرسة  	

الصالحيات املتعلقة بالتوقيف والتفتيش(.
ينبغي أن تكون هناك آلية للتواصل الرسيع، داخل هيئة القيادة، حول مدى 	 

استعداد عنارص القوة لالضطالع باملهام وفقا للقانون )لتوجيه قرار القائد(
ينبغي أن تكون هناك تدابري إلصالح أي جوانب يعرتيها قصور )مثل إجراء تدريب 	 

إضايف أو جلب معدات متخصصة(
رضورة االحتفاظ بسجل لعمليات التوقيف واالحتجاز واستخدام القوة وإحالته 	 

عىل وجه الرسعة إىل املستويات العليا.

5. اإلطار الزمني

يقّيد اإلطار الزمني، الذي يكون يف كثري من األحيان مرتبطا باملكان، بالرضورة مسارات 		. 
العمل املحتملة. ويحتاج القائد أو هيئة قيادته إىل تقييم توقيت كل مهمة )مبا يف ذلك، 
إىل أقىص قدر ممكن من الناحية العملية، مدتها وتسلسل املهام( طيلة عملية التخطيط. 
ينصب تركيز القائد يف العمليات القتالية عىل رسعة األداء - لتحقيق أهدافه بوترية أرسع 
من العدو. لكن يف العمليات األمنية، وعىل الرغم من أن رسعة األداء يف عملية صنع القرار 
املكلف  للسلوكيات  وفًقا  العمليات  وترية  القائد ضبط  تكون مستحسنة، يجب عىل  قد 
بإيقافها أو منعها. وهو ما ال يعني دامئًا العمل بوترية أرسع. وقد تؤثر العوامل السياسية، 
وقد  املطلوبة.  العمليات  وترية  عىل  املدنية،  السلطة  مسؤولية  من  تكون  ما  غالًبا  التي 
يلزم إفساح وقت للمفاوضات، أو توخي الحذر عند االستجابة برسعة إذا كان ذلك قد 
يؤدي إىل تصعيد املوقف. وبالتايل، فباإلضافة إىل تحليل الجداول الزمنية املحتملة ألنشطة 
السكان  املحتملة وسط  االستجابات  إىل بحث سبل  القائد  الجناة، سيحتاج  أو  املخالفني 
غري املرتكبني ملخالفات ومزامنة عملياته مع وترية عمل السلطات املدنية ووكاالت إنفاذ 
القانون العاملة يف املنطقة الخاضعة ملسؤوليته. ويعتمد هذا التحليل عىل املعلومات التي 
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حصل عليها القائد حول النشاط اإلجرامي واملعلومات التي يجري مشاركتها سواء داخل 
القوات الصديقة أو فيام بينها. ويف املظاهرات املنسقة تنسيًقا جيًدا التي ينظم فيها قادتها 
الحشود إلحداث أكرب قدر من االضطراب، قد ميثل التفوق يف وترية العمليات، وال سيام 
يف صنع القرار، عنرًصا أساسًيا لتحقيق النتائج املطلوبة. ومع ذلك، فإن اإلجراءات رسيعة 
الخطى التي تتخذها القوات العسكرية يف مسرية كبرية تتسم بالسلمية، وال سيام عندما ال 
تتزامن هذه اإلجراءات مع اإلجراءات التي تنفذها وكاالت إنفاذ القانون األخرى، ميكن أن 
تقوض املفاوضات بني السلطات املدنية واملحتجني، وتثري الذعر وتؤدي إىل تصعيد الوضع 

بدال من تهدئته.

متثل مدة العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية يف أي منطقة معينة عاماًل 		. 
مهام يف تقييم مدى تأثريها عىل املجتمع، وبالتايل يجب أن تسرتشد بها القرارات املتعلقة 
بالرضورة والتناسب. وبعبارة أخرى، يتوقف اتخاذ القائد القرارات املتعلقة بالتخطيط عىل 
تقييمه للمدة التي تستغرقها العملية، وتحليل معلومات الهياكل األساسية اإلنسانية التي 
جرى الحصول عليها من التحضري االستخبارايت لبيئة العمليات، وأي إجراء محدد يلزم )كام 

هو محدد يف مرحلة تحليل املهمة(.

أنها رضورية  بيد  القاعدة.  هي  عسكرية  قوات  تنفذها  التي  األمنية  العمليات  وليست 
أحياًنا، لتعزيز عمليات إنفاذ القانون املعتادة أو دعمها بأي صورة أخرى. وينبغي للقائد 
العسكري الحفاظ عىل منظور طويل األجل حول كيفية مساهمة اإلجراءات التي يتخذها 
يف تعزيز العالقات بني أفراد املجتمع أو إلحاق الرضر بها، وبناء الثقة بني املجتمع ووكاالت 
إنفاذ القانون أو تقويضها، وكيفية دعمه ملكانة السلطة املدنية يف أعني املجتمع املحيل أو 
االنتقاص منها. وينبغي للقائد أن يكون واضًحا بأن الجيش هو الذي سيتعني عليه التكيف 
مع الوضع القائم وليس عىل وكاالت إنفاذ القانون النظامية التكيف مع وضع الجيش، ألنه 

عىل املدى الطويل فإن الهياكل املدنية النظامية هي التي ستبقى بعد انسحاب الجيش.
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لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
تقدير مسارات العمل املحتملة للسكان وكيفية تطورها مبرور الوقت	 
ُمزامنة اإلجراءات العسكرية املتخذة مع اإلجراءات التي تتخذها وكاالت إنفاذ 	 

القانون املتعددة، للحد من السلوكيات اإلجرامية وحامية السكان غري مرتكبي 
االنتهاكات، وُيحتمل أن يكون ذلك عىل املدى البعيد

بلورة فهم حول ردود فعل املجتمع املحيل املحتملة عىل العمليات األمنية التي 	 
تنفذها قوات عسكرية، مبرور الوقت، عىل املستوى التكتييك ومستوى العمليات 

)بالرتكيز عىل تحديد النُّهج التي تحد من السلوكيات اإلجرامية، وحيثام أمكن، 
تجنب استخدام القوة، مع الحد من التأثري عىل السكان غري مرتكبي االنتهاكات 

ألدىن مستوى(
تقدير مدة العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية، وبيان أهميتها مقابل 	 

مسارات العمل للجناة وغري الجناة واألثر اإلنساين لهام؛ وتشمل األسئلة التي يجب 
مراعاتها: 

كيف ميكن توفري املياه واملواد الغذائية وغريها من اإلمدادات واملساعدات  	
الطبية للحشود التي سيجري احتواؤها يف منطقة صغرية لعدة ساعات؟

كيف يأخذ تقييم التناسب يف االعتبار التأثري عىل املارة املحارصين يف  	
املظاهرة وغري القادرين عىل املغادرة؟

ما املدة التي تتوخى فيها الخطة تنفيذ عملية إنقاذ رهائن، وهل تنطوي  	
مسارات العمل األرجح عىل استخدام القوة، وإذا كان األمر كذلك، فهل ميكن 

للخدمات الطبية الوصول إىل أي ضحايا يف إطار زمني مناسب؟
دمج تحليل الخصائص البرشية وسلوكيات السكان، من أجل فهم األمناط الدورية 	 

التي من شأنها أن تسمح للقوات العسكرية بتحقيق أهدافها مع إحداث تأثريات 
أقل عىل عامة الناس مقارنة مبا ُتحدثه يف أوقات أخرى )عىل سبيل املثال، قد 

تسبب عملية تطويق وتفتيش إزعاج أقل لعامة الناس إذا ُنفذت يف الليل مقارنة 
مبا تسببه إذا ُنفذت أثناء النهار(

تخصيص وقت كاف لإلعداد قبل بدء العمليات لضامن فهم األفراد العسكريني 	 
دورهم باعتبارهم قوات إنفاذ قانون وليسوا قوات قتالية )مبا يشمل وقًتا للتدريب 

عىل اتباع أسلوب استعامل القوة تدريجًيا، والتدريب عىل أي تعديل – أو رمبا 
تقييد – يف قواعد االشتباك، والتدريب عىل أي مهارات خاصة مثل حفظ النظام 

العام أو إجراءات نقاط التفتيش أو إجراءات التوقيف واالحتجاز(.
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6. قواعد االشتباك وقواعد استخدام القوة

تصدر قواعد االشتباك عن السلطات املختصة وتعرب عن السياسة والقيود القانونية 		. 
والسياساتية  العملياتية  القيود  تجمع  فهي  العسكرية.  القوات  استخدام  عىل  املفروضة 
والقانونية يف مصدر مرجعي واحد للقادة العسكريني ومرؤوسيهم. وهي متنح ترصيًحا كام 
تضع قيوًدا عىل استخدام القوة، ومَتوضع القوات ووضعها عىل أهبة االستعداد، واستخدام 
بعض القدرات املحددة، من بني أمور أخرى. وعىل الرغم من عدم إمكانية استنتاج مهام 

إضافية من هذه العوامل، فيمكن أن يكون لها تأثري كبري عىل سري العمليات.

عىل الرغم من أن قواعد االشتباك ليست نًصا قانونًيا، إال أنها يجب أن تتضمن عىل 		. 
األقل االلتزامات القانونية التي تنطبق يف الظروف السائدة. وألسباب عملياتية وسياسية، 
قد تكون أكرث تقييًدا إىل حد كبري مام يتطلبه القانون. ويف هذه املرحلة من عملية اتخاذ 
عن  فضاًل  تلقاها،  التي  االشتباك  لقواعد  تفصيلًيا  فهام  القائد  يكتسب  أن  يجب  القرار، 
املنطق الكامن وراءها. ومبجرد أن يضع خياراته، بناًء عىل قواعد االشتباك هذه، سيتعني 
عليه وضع قواعد اشتباك مستقلة ملرؤوسيه. وتكون هذه القواعد دامئا يف نطاق قواعد 
االشتباك التي تلقاها، ولكن قد يختار تقييدها بشكل أكرب يف ضوء املخاطر التي حددها 
يف تحليله. يتناول الفصل التايل عملية وضع قواعد االشتباك. لكن ينصب الرتكيز اآلن عىل 
كيفية فهم القائد لقواعد االشتباك التي يتلقاها يف إطار املهمة، وكيفية تفسري تأثريها عىل 

سري العمليات.

يف هذه املرحلة، سيحتاج القائد إىل تقييم الكيفية التي تعمل بها قواته جنًبا إىل جنب 		. 
مع وكاالت إنفاذ القانون. ويجري تدريب الجنود عىل فهم قواعد االشتباك والتكيف معها 
والعمل يف إطار حدودها، والتي تسمح مبارشة باستخدام القوة. ويف الوقت نفسه، يجري 
قواعد  القوة يف ظل  استخدام  بشأن  قرارات  الرشطة ومتكينهم من صنع  تدريب ضباط 
ويتعني عىل ضباط  دولية(.  أو  توجيهية وطنية  مبادئ  إىل  تستند  )التي  القوة  استخدام 
التخطيط العسكريني والعاملني بوكاالت إنفاذ القانون، وكذلك السلطة املدنية، فهم اآلثار 

املرتتبة لدى انطباق قواعد االشتباك وقواعد استخدام القوة يف منطقة العمليات ذاتها.
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لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
تقييم قواعد االشتباك الصادرة من القيادة العليا لتحديد ما إذا كانت كافية 	 

لتحقيق نجاح املهمة من دون ترخيص االستخدام املفرط للقوة
إنشاء آلية ميكن من خاللها الحصول عىل توضيحات بشأن قواعد االشتباك من 	 

القيادة العليا إذا لزم األمر
تحليل املخاطر املرتبطة بأفراد الرشطة والجيش باتباع إرشادات مختلفة بشأن 	 

استخدام القوة يف منطقة العمليات ذاتها، وآثار هذه املخاطر عىل التخطيط 
والقيادة والسيطرة

تدريب األفراد العسكريني عىل العمل وفق قواعد االشتباك التي قد تكون أكرث 	 
تقييًدا بكثري مام اعتادوا عليه )مبا يف ذلك التدريب عىل الحكم والتقدير، لتعزيز 

فهمهم لتطبيق قواعد االشتباك(
فهم وتحليل قواعد استخدام القوة القامئة التي تستخدمها الرشطة )إن وجدت( 	 

واآلثار املرتتبة عىل االختالفات بني هذه القواعد وقواعد االشتباك العسكرية.

د. وضع مسار العمل وتقييمه
اآلثار 		.  لتحقيق  خيارات  إيجاد  عىل  تنطوي  معقدة  عملية  العمل  مسار  وضع  إن 

الحاسمة التي حددها القائد ضمن نطاق القيود التي تفرضها العوامل التي جرى تحديدها 
يف أثناء التقدير. وتشمل العملية تخصيص القوات للمهام ومزامنة النشاط العسكري من 
العملية،  د وقت  يحدَّ املتاحة.  املوارد  القيود ويف حدود  املهمة ضمن هذه  أجل تحقيق 
وُتخصص املوارد للمهام )مع دمج الخدمات والعمليات الداعمة(. ويجب أن تسرتشد كل 

خطوة يف هذه العملية مبراعاة احرتام القانون.

1. القيادة

من االختالفات الرئيسية بني العمليات القتالية والعمليات األمنية التي تنفذها قوات 		. 
عسكرية أن العمليات األمنية من املرجح أن يشارك فيها ما ال يقل عن قوتني - ورمبا أكرث 
من ذلك بكثري - من القوات أو الوكاالت األمنية وتشتبك يف املنطقة ذاتها )وكاالت إنفاذ 
القانون النظامية، والجيش، والرشطة املسلحة أو شبه العسكرية، ووكاالت األمن القومي 
القانون  إنفاذ  عمليات  األمور يف  زمام  تتوىل  قد  ذلك(.  إىل  وما  االستخبارات،  وكاالت  أو 
قيادة مدنية يف شكل قاٍض، أو مسؤول سيايس محيل، مثل رئيس بلدية، أو مسؤول إنفاذ 
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القانون، وليس ضابًطا عسكرًيا. ومع تطور الخطة، تظهر أمام القائد تدريجًيا مالمح الشكل 
العمليايت لإلجراء الذي يتخذه والطريقة التي ميكن أن يتفاعل بها هذا اإلجراء مع عمل 
الوكاالت األخرى أو يدعمها أو حتى يعرضها للخطر. ويف سياق عسكري محض، تتلخص 
االستجابة املعتادة للمواقف املعقدة من هذا القبيل يف وضع إطار ميكن من خالله للقائد 
األمنية،  العمليات  يف  أكرث صعوبة  ذلك  تحقيق  يكون  قد  القيادة.  تحقيق وحدة  املعنيَّ 
خاصة إذا كانت تشارك فيها قوات متعددة الجنسيات. ويف بعض الحاالت يقتيض التوجيه 
األصيل الخاص بالعمليات وضع تسلسل قيادي موحد. لكن ال يكون األمر كذلك دامئًا. عىل 
أي حال، ينبغي أن ُتيرسِّ العالقات عىل مستوى القيادة االمتثال للقانون وُتحد من مخاطر 
االستخدام املفرط للقوة أو غريه من االنتهاكات ومراعاة النتيجة بعيدة األمد، املتمثلة يف 

العودة إىل تغليب النموذج املدين إلنفاذ القانون.

األمنية 		.  القوات  ترصفات  عن  للمساءلة  األسايس  املفهوم  يصبح  القيادي:  التسلسل 
غري عميل ما مل يكن هناك تسلسل قيادي واضح، ال سيام فيام يتعلق باستخدام القوة.17 
وهذا مجال قد تشكل فيه السياسة الوطنية، املنصوص عليها أحياًنا يف الدستور أو القانون 
تنفيذ  عند  الوضوح،  القادة  يتوخى  أن  ويجب  القيادة.  مستوى  عىل  العالقات  الوطني، 
عمليات أمنية دعاًم لوكاالت إنفاذ القانون، يف بيان أن دورهم يتمثل يف دعم السلطات 
املدنية. لذلك يجب توضيح موضع هذه السلطات يف التسلسل القيادي )إذا مل يكن قد تم 
تحديده بالفعل(. وينبغي للجنود وضباط الرشطة وغريهم فهم التسلسل القيادي الذي 
يتلقون من خالله التعليامت. وإذا كانوا يشاركون يف املهمة ذاتها مع وكاالت إنفاذ القانون 
التعليامت.  تلك  تنسيق  فيجب  املثال(،  سبيل  ذاته، عىل  الحشد  )السيطرة عىل  األخرى 
ونظرًا ألن الجنود وضباط الرشطة يعملون وفًقا ملبادئ توجيهية مختلفة بشأن استخدام 
القوة، يجب أن يكون التسلسل القيادي - تنازلًيا )السلطة( وتصاعدًيا )اإلبالغ واملسؤولية( 
- واضًحا وال لبس فيه. ويتعني التنسيق بني مقار القيادة العسكرية وقيادة الرشطة عىل 
نحو وثيق لضامن فهم جميع األشخاص املسؤولني عن إدارة حادثة ما للنُّهج التكتيكية. 
عىل سبيل املثال، إذا سحب قائد رشطة طوًقا أمنًيا لتهدئة وضٍع ما ولكن الجيش مل يكن 
عىل دراية بالسبب، فقد يأمر قائد بالجيش القوات املدربة عىل مكافحة الشغب بالتقدم 
إىل أحد الحشود ملحاولة إعادة فرض الطوق األمني، ما يؤدي إىل النقيض متاًما من األثر 
املقصود. وكثريًا ما تقع عىل عاتق القائد نفسه مسؤولية التفاوض عىل وضعه يف قيادة 
راسخ  فهم  له بحث ذلك من خالل  وينبغي  القيادة.  والعالقات عىل مستوى  العمليات 

ملسؤولياته القانونية إىل جانب دوره العمليايت.

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدأ 24: "تضمن الحكومات وهيئات 17 
إنفاذ القوانني إلقاء املسئولية عىل كبار املوظفني إذا كانوا عىل علم، أو كان يتوجب عليهم 

أن يعلموا، بأن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني العاملني تحت إمرتهم يلجأون، أو لجأوا، إىل 
االستخدام غري املرشوع للقوة أو األسلحة النارية دون أن يتخذوا كل ما يف وسعهم اتخاذه من 

تدابري ملنع هذا االستخدام أو وقفه أو اإلبالغ عنه ".
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التواصل – الداخيل: تتطلب القيادة والسيطرة الفّعالتان التنسيق بني وكاالت إنفاذ   .	0

القانون والقوات العسكرية التي تعمل مبواقع عىل مقربة شديدة من بعضها البعض. ومع 
مصممة  العسكرية  والهيئات  القانون  إنفاذ  هيئات  من  لكل  االتصاالت  نظم  فإن  ذلك، 
بشكل عام ألغراض مختلفة وقد ال تكون متوافقة. ستحتاج هيئة القيادة العسكرية املعينة 
إىل التعاون مع نظرائها يف وكاالت إنفاذ القانون لتحقيق قابلية التشغيل البيني الكايف يف 
مجال االتصاالت من أجل السامح بنقل األوامر الرئيسية التي ستؤثر بشكل مبارش عىل 
السالمة العامة )مثل األوامر املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية، أو اتخاذ قرار برفع 
االكتظاظ(  الناجمة عن  اإلصابات  تجنب  أجل  الحشود من  املفروضة عىل حركة  القيود 

بشكل رسيع وواضح وال لبس فيه.

التواصل مع عامة 		.  التفكري يف كيفية  أيًضا  القادة  الخارجي: ويتعني عىل  التواصل – 
الناس أو حتى مع األشخاص املشتبه بارتكابهم مخالفات، مع مالحظة أن التواصل عملية 
متبادلة، تشمل االستامع.18 يعد التواصل الخارجي )نقل املعلومات وفتح قنوات لتقليل 
املواجهة إىل أدىن حد( جزًءا رضورًيا من أي استجابة متدرجة، ولكنه ليس مطلوًبا عادة يف 
العمليات العسكرية التقليدية. تتعامل وكاالت إنفاذ القانون مع هذه املسألة بعدة طرق 
مختلفة، من تعيني ضباط اتصال مدربني تدريًبا خاًصا إىل استخدام جهات اتصال أو نظم 
ملخاطبة الجامهري أو خطوط هاتفية ساخنة. ويجب عىل القائد العسكري تقييم الوسائل 
التي لديه للتواصل مع األشخاص يف منطقة مسؤوليته )مبا يف ذلك إنذار أفراد الجمهور، 
بلغتهم األم، إذا لزم األمر(. كام يجب عليه أن ينظر فيام إذا كان بإمكان النظم والنهج 
القامئة دعم الدور العسكري. ومن املهم تجنب تضارب عمل قنوات االتصال، وذلك لتقليل 
مخاطر إرسال رسائل مختلطة أو التسبب يف ارتباك حول اإلجراءات الرشطية أو العسكرية 

يف مجال إنفاذ القانون.

العمليات اإلعالمية: قد تغطي وسائل اإلعالم عمليات إنفاذ القانون، ورمبا بأعداد أكرب 		. 
من سيناريوهات تغطية النزاعات، التي قد تقلل فيها التحديات املتعلقة بإمكانية الوصول 
ميكن  القانون،  إنفاذ  عمليات  يف  اإلعالم.  وسائل  ممثيل  وجود  من  الشخصية  واملخاطر 

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدأ 20: "تويل الحكومات وهيئات 18 
إنفاذ القوانني، يف تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، اهتامما خاصا ملسائل أخالقيات 
الرشطة وحقوق اإلنسان، وال سيام يف عمليات التحقيق، ولبدائل استخدام القوة واألسلحة 

النارية، مبا يف ذلك تسوية النزاعات سلميا وتفهم سلوك الجامهري، وأساليب اإلقناع والتفاوض 
والوساطة، والوسائل التقنية، بهدف الحد من استخدام القوة واألسلحة النارية. وينبغي لهيئات 
إنفاذ القوانني أن تراجع برامجها التدريبية وإجراءاتها العملية يف ضوء ما يقع من حوادث ذات 

طابع خاص".

ً
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لوسائل اإلعالم أن توفر وسائل اتصال مهمة سواء داخلًيا أو خارجًيا. ومن شأن العالقات 
عامة  إىل  األمنية  العمليات  أهداف  واضحة حول  رسائل  نقل  تتيح  أن  الفعالة  اإلعالمية 
الناس والجناة املحتملني عىل حد سواء. يف الوقت ذاته، تعمل وسائل اإلعالم باعتبارها آلية 
غري رسمية للمساءلة، إذ تزود القادة مبالحظات حول أداء قواتهم والتصورات عن العملية، 
وتسلط الضوء عىل مجاالت قد تكون فيها ترصفات كال من الجناة والقوات محط اهتامم 
الرسائل  نقل  عند  صحيح  بشكل  اإلعالمية  العالقات  تدار  أن  املهم  فمن  لذلك،  القادة. 

وتلقيها.

ضّباط االتصال: كام ذكرنا سابًقا، يؤدي ضباط االتصال دورًا مهام يف تعزيز التفاهم 		. 
املتبادل. كام يضطلعون بدور رئييس يف تدفق املعلومات بني القادة. ويجب عىل القادة، يف 
العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية، إعطاء األولوية ألي إجراء يحد من مخاطر 
حدوث آثار ال داعي لها عىل املجتمع املحيل أو يقلل االستخدام غري املرشوع للقوة، ما 
يزيد الخيارات املتاحة للحد من السلوكيات الخارجة عن القانون. ويوفر ضباط االتصال 
وبني  املدنية،  والسلطات  األخرى  والوكاالت  العسكريني  بني  يكونون حلقة وصل  )الذين 
فوائد  وتعزيز  املخاطر  من  للتخفيف  وسيلة  العسكرية(  القيادة  ومقر  األخرى  الوكاالت 

الدعم املتبادل من خالل توضيحهم االستجابات العملياتية بني الوكاالت.
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لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
كيف ميكن للقادة إقامة روابط ومسؤوليات القيادة عىل املستويات االسرتاتيجية 	 

والعملياتية والتكتيكية،19 وعىل وجه الخصوص داخل هياكل وكاالت إنفاذ القانون 
القامئة، وإذا ُنقلت سلطة القيادة بني وكاالت إنفاذ القانون والقوات العسكرية، 

فيجب توثيق ذلك بوضوح
وسائل ربط السلطات املدنية ومقار قيادة الرشطة والقيادة العسكرية، من حيث 	 

السياسة )عىل سبيل املثال من خالل ضباط االتصال( واالتصاالت )من خالل تدابري 
التشغيل البيني(، لضامن تدفق املعلومات املتعلقة باالمتثال للقانون عىل نحو 
مناسب )يشمل ذلك الترصيح باستخدام القوة وتسجيل حاالت التوقيف ونقل 

املحتجزين والتعامل مع اإلصابات(
وسائل التواصل املتبادل مع املترضرين من العملية العسكرية، مبا يف ذلك من 	 

خالل وسائل اإلعالم
أهمية توفري ضباط اتصال.	 

2. املزامنة

الالزمة 		.  العمل  مسارات  القيادة  هيئة  تضع  والضمنية،  املحددة  املهام  تحليل  بعد 
لتحقيق النتائج املرجوة يف إطار القيود التي يفرضها القائد )أو ُتفرض عليه(. وينبغي أن 
يكون الجدول الزمني للعملية قد بدأ يف التشكل يف هذه املرحلة. ويستند هذا الجدول 
الزمني بالرضورة إىل مصفوفة التأثري )األشياء التي يرغب القائد يف تحقيقها أو تغيريها( 
وتوفر املوارد )الوقت واملسائل اللوجستية والقوات واملوارد األخرى(. كام يجب أن يأخذ 
الجدول الزمني بعني االعتبار كيفية تأثري العمليات عىل الوضع وما إذا كان بإمكان القائد، 
التوقيت الخاص بكل عنرص من عنارص الخطة، تقليل  عن طريق تغيري معدل األداء أو 
األخرى. وفيام ييل  القانونية  بالتزاماته  والوفاء  املمتلكات،  أو  للحياة  التهديدات  مخاطر 
أمثلة لبعض العنارص التي يجب أن تكون مرتابطة ومتزامنة لكفالة أن تقدم الخطة النتائج 

املرجوة مع بقائها ضمن حدود القانون:

يجب أن ينتبه القادة العسكريون إىل أن املصطلحني "عمليايت" و"تكتييك" ُيفهامن بأشكال 19 
مختلفة يف كثرٍي من األحيان يف وكاالت إنفاذ القانون. يف العديد من خدمات الرشطة، الضابط 

الذي يتوىل مهام القيادة يف املوقع هو "قائد العمليات"، بينام يشار إىل مستوى التخطيط األعىل 
باسم "القيادة التكتيكية". هذا هو عكس االستخدام العسكري العادي لهذه املصطلحات. 

تحتوي بعض خدمات الرشطة األوروبية عىل تصنيفات للقيادة "برونزية" و"فضية" و"ذهبية" 
)تقابل بصورة عامة القيادة "التكتيكية" و"العملياتية" و"اإلسرتاتيجية" يف الجيش(، لكن هذا 

التصنيف ليس عاملًيا. من املهم لجميع الوكاالت والقوات األمنية االتفاق عىل اللغة واملصطلحات 
املستخدمة من أجل تجنب سوء الفهم.
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نقاط التفتيش األمنية قد يكون وقِعها عىل السكان الذين تسعى القوات  	 
لحاميتهم )عامة الناس( صادًما، ما قد يؤدي إىل اندالع مواجهة مع القوات األمنية. 

ويجب التخفيف من شدة هذه املخاطر من خالل عملية اتصال متزامنة إلبالغ 
املجتمع املحيل بالتغيريات ولنزع فتيل التوترات )انظر أدناه(.

تحتاج القوات املكلفة بعمليات إدارة النظام العام إىل تدريب عىل استخدام 	 
األسلحة "غري القاتلة" )من بينها الوسائل املستخدمة يف السيطرة عىل الحشود( 

واملعدات ذات الصلة. ويجب مراعاة هذا الوقت اإلضايف الالزم إلعداد الجنود
يف عملية التخطيط، من أجل ضامن بقاء العملية برمتها متزامنة ومتكاملة مع 

أي عمليات قامئة إلنفاذ القانون )التي قد يتعني متديدها، ما يؤثر عىل إعدادهم 
للخطة(. وميكن أن يحد هذا الوقت من الوقت املتاح لعمليات التأثري قبل النرش 

املحتمل للقوات.

املحيل 		.  املجتمع  أوساط  داخل  قوات عسكرية  تنفذها  التي  األمنية  العمليات  ُتنَفذ 
ومع أفراده وألجلهم، وتنشد هدفا عاًما يتمثل يف حامية املجتمع من أي مخاطر وتحديات 
التي  لها. ومن الرضوري أن يفهم املجتمع اإلجراءات  للتصدي  الجيش  جرى نرش قوات 
تتخذها وكاالت إنفاذ القانون وكيفية دعم الجيش لهذه الجهود. ولذلك يكتيس التواصل 
ويستغرق  املقصودة.  غري  املخاطر  إدارة  أجل  من  حيوية  أهمية  املعنية  األطراف  مع 
املستمر  والنرش  األويل  التخطيط  يف  الوقت  هذا  تضمني  ويجب  وقًتا،  والحوار  التواصل 

للقوات العسكرية لتنفيذ العمليات.

ميثل التوقيف واالحتجاز أحد السبل املتاحة التي تلجأ إليها القوات يف معظم جوانب 		. 
قوات عسكرية بشكل  تنفذها  التي  التوقيف واالحتجاز  تنظم صالحيات  القانون.  إنفاذ 
صارم غالًبا، ولكن تحتفظ بعض الواليات القضائية الخاصة بهذه الصالحيات لوكاالت إنفاذ 
القانون النظامية حرًصا. وعندما مُينح الجيش هذه الصالحيات، يجب عليه ضامن وضع 
نظام مناسب لتوقيف املشتبه بهم واحتجازهم والتعامل معهم )حتى لفرتة وجيزة قبل 
تسليمهم إىل وكاالت أخرى( قبل إجراء أول عملية توقيف. ويحتاج هذا النظام إىل تضمني 
إجراءات إدارية مالمئة لتسجيل املحتجزين وضامن حفظ السجالت بشكل مناسب طيلة 
مراحل مرور الشخص عرب نظام االحتجاز. وبالتايل، يجب أن يكون األفراد العسكريون عىل 
دراية بإجراءات الحجز القضايئ منذ بداية العملية، كام يتعني وضع جدول زمني لتقديم 
تدريب مناسب عىل يد موظفني مؤهلني )من بينهم مسؤولو إنفاذ القانون أو املسؤولون 

القضائيون( وأن يكون هذا التدريب متزامًنا مع بدء املهمة.

الجزء األول – العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية: عملية التخطيط
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لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
مزامنة العمليات عرب النطاق الكامل لقدرات الجيش والرشطة والقوات األمنية 	 

األخرى، من أجل تهدئة األوضاع والحد من املخاطر التي يتعرض لها عامة الناس
تنسيق التخطيط عرب الوكاالت األمنية املتعددة، ومع عمليات إنفاذ القانون 	 

الجارية، لضامن عدم تعرض السكان لفرتات يرتاجع فيها مستوى الحامية التي 
تقدمها الرشطة أو، عىل العكس من ذلك، تنترش فيها قوات الرشطة بشكل مفرط  

)الذي ميكن أن يؤدي إىل تصعيد التوترات بداًل من تهدئتها(
التواصل مع جميع األطراف املعنية، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم، بحيث يجري 	 

إدماجها يف العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية، ولفهم دور قوات  
الجيش )ورمبا األساليب التي تتبعها(، وتلقي إنذار مسبق بشأن الخطط أو 

التكتيكات العسكرية، عند االقتضاء، وذلك للحد من خطر التصعيد أو املساس 
باملارة

تعزيز املرونة يف مزامنة الخطة ملراعاة اإلسهامات الوجيهة من وكاالت إنفاذ 	 
القانون وقادة املجتمع املحيل واألطراف األخرى، وتقديم التدريب املناسب   

حسب االقتضاء.

3. تخصيص القوات واملوارد العسكرية

القوات للمهام بطريقة تدعم تحقيق املهمة مع االمتثال للقانون. 		.  ينبغي تخصيص 
ويجب أن تتأكد هيئة القيادة من أن القوات املخصصة للمهام التي تؤثر بوجه خاص عىل 

االمتثال للقانون )مثل حراس املحتجزين( تلقت تدريًبا وتخضع إلرشاف مالئم.

عىل القائد أن يوازن بني الحاجة إىل تكليل املهمة بنجاح يف مقابل االلتزام بحامية 		. 
قواته قدر اإلمكان. وسيحتاج القائد أيًضا، باإلضافة إىل ضامن تجهيز قواته تجهيزًا جيًدا 
لتنفيذ املهمة، إىل مراعاة ثالثة عوامل أخرى عند اختيار التجهيزات والعتاد. أواًل، يجب 
احتامل  )وبالتايل،  مسلحة  إجرامية  عنارص  ترتكبها  ألفعال  القوات  تعرض  من  يحد  أن 
استخدامها القوة القاتلة يف الدفاع عن نفسها(. عىل سبيل املثال، تتعرض القوات املجهزة 
بأقنعة واقية ودروع وطفايات حريق ومالبس مقاومة للحرائق ملخاطر أقل بدرجة كبرية 
حال إلقاء مثريي الشغب قنابل حارقة )مولوتوف( أو مواد حمضية. ثانًيا، ينبغي للقائد 
للبيئة. إذ قد يؤدي استخدام وسائل السيطرة عىل الحشود  أن يأخذ يف االعتبار تحليله 
من  كبري  بعدد  أرضار  إلحاق  إىل  املثال  سبيل  عىل  عالية  سكانية  كثافة  ذات  منطقة  يف 
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املارة. من ناحية أخرى، تكون القوة املجهزة مبعدات حامية مالمئة أكرث ثقة، ما يسمح لها 
باالقرتاب أكرث من مثريي الشغب أو املتظاهرين دون الحاجة إىل اللجوء إىل القوة )انظر 
الفقرة 89(. ثالًثا، ينبغي للقائد أن يأخذ يف االعتبار مهارة قواته وخرباتها. فقد يكون من 
املناسب متاًما تجهيز قناص مدرب وذو خربة ببندقية قوية يف عملية حامية شخصية. بيد 
أن إعطاء هذا السالح املتقدم لجندي مستجد يف سياق حفظ النظام العام يشكل خطرًا 
كبريًا. ويقتيض املنطق السليم القول بأن املوارد املتخصصة لن تعزز الحامية العامة إال إذا 
استخدمتها قوات مدربة تدريًبا جيًدا )أي القناص املحرتف وليس املبتدئ(. وهذه املالحظة 

لها آثار واضحة عىل التدريب.

ميكن لقراٍر َخاِطٍئ بشأن استخدام القوة أو ما شابه ذلك أن يتصاعد برسعة إىل إخفاق 		. 
يف مهام بالغة األهمية، ال سيام يف ضوء تركيز وسائل اإلعالم املكثف عىل عمليات إنفاذ 
القانون والعمليات األمنية يف جميع أنحاء العامل واهتاممها بها عىل مدار الساعة. لذلك 
يجب عىل القائد اختيار أفضل األفراد لقيادة تلك األجزاء من الخطة واإلرشاف عليها، إذ 
املخاطر.  من  قدٍر  أكرب  تنطوي عىل  أو  قصوى  بأولوية  تقديره،  يف  األجزاء،  تحظى هذه 

وباملثل، يجب عليه التأكد من اتخاذ إجراءات مالمئة لالمتثال للقانون.

هناك افرتاض شائع بأن العديد من املهام التي تنطوي عليها عمليات إنفاذ القانون   .	0

منوط بها قوات عسكرية تربع يف تنفيذها قوات الرشطة العسكرية. لكن لألسف، هناك 
نقص دائم يف املوارد املتخصصة- مبا يف ذلك القادة التكتيكيون ذوو الخربة املناسبة. ويتعني 
اتباع تسلسل  أو  البديلة  العمل  وإدارته من خالل مسارات  الخطة  القيد يف  إدراج هذا 
مالئم يف املهام. ومع ذلك، ميكن لقوات الرشطة العسكرية املدربة أن تؤدي دورًا حاساًم 
يف ضامن تعامل القوات مع املشتبه بهم املوقوفني أو املحتجزين بطريقة مالمئة من خالل 
العملية العسكرية حتى ميكن تسليمهم إىل السلطات املدنية املختصة. لذلك يجب عىل 

القائد وهيئة قيادته إيالء عناية خاصة بتحديد هذه النقاط وترتيبها حسب األولوية.

لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
تخصيص القادة والقوات واملوارد املتخصصة للمهام ذات األولوية للحد من  	 

مخاطر إلحاق األذى بعامة الناس والقوات
ربط اختيار مسارات العمل بتخصيص القوات واملوارد تخصيًصا مناسًبا للحد من 	 

مقدار القوة الالزمة لتحقيق النجاح إىل أدىن حد ممكن.
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4. نرش القوات

أن أهداف 		.  اعتبارها  القيادة يف  أن تضع هيئة  القوات، يجب  عند وضع خطة نرش 
العملية األمنية التي تنفذها القوات العسكرية هي وقف تصعيد الوضع وخفض حدته، 
وتقييد السلوكيات الخارجة عن القانون والحد من املخاطر العامة عىل املجتمع املحيل. 
وينبغي لهيئة القيادة إدراك انطباع عامة الناس عن انتشار القوات العسكرية ورد فعلهم 
ظهور  يؤدي  قد  املثال،  سبيل  عىل  االستجابة.  بهذه  املرتبطة  املخاطر  وتحديد  تجاهها، 
الجنود يف موقع مظاهرة ما مرتدين زي الجيش ومجهزين تجهيزًا كاماًل ومزّودين مبعدات 
مكافحة الشغب إىل توقع املتظاهرين حدوث قمع عنيف من جانب تلك القوات- ومن 
ثم لجوئهم إىل العنف بدورهم. لذا يجب عىل القادة وهيئة القيادة استخدام مجموعة 
من الوسائل لتهيئة بيئة العمليات، مثل إنذار السكان بعملية انتشار عسكري مقبلة ورشح 
الوسائل جزًءا من اسرتاتيجية  أن تشكل هذه  القوات. ويجب  تلك  الذي ستؤديه  الدور 
إعالمية أوسع نطاًقا، تتضمن تواصل القائد مع الزعامء الرئيسيني )بدعم من السلطة املدنية 
عند الرضورة( وتنفيذ عمليات تأثري مصممة لتخفيف حدة الصدمة الناجمة عن االنتشار 
العسكري. ميثل التحكم يف الصورة الذهنية أمر أسايس لضامن نجاح املهمة، ألسباب منها 
أفراد  بني  االستياء(  اضامر  عدم  األقل  عىل  )أو  الدعم  تعزيز  يف  مساهمته  األخص  عىل 
املجتمع تجاه القوات العسكرية التي تنترش لحاميتهم. ويجب أن يسعى القائد العسكري 
وهيئة قيادته إىل تحقيق التكامل بني خطة انتشار قواتهم وتواصلهم وخطط وكاالت إنفاذ 
بشكل  واّطالعها  الوكاالت  استشارة  يضمن  ما  ذاتها،  املنطقة  العاملة يف  األخرى  القانون 
كامل عىل خيارات االنتشار املحتمل للقوات يف مرحلة التخطيط. يف املقابل، ميكن لهذه 
الوكاالت تقديم املشورة بشأن املخاطر وأداء دور مهم يف التوعية والتأثري لتهيئة املجتمع 

املحيل قبل نرش القوات.

لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
التواصل مع املجتمع املحيل، كلام كان ذلك ممكًنا، لرشح سبب نرش الجيش 	 

ولضامن أال يؤدي هذا االنتشار العسكري إىل زيادة تصعيد الوضع
استخدام عمليات التأثري للتحكم يف الصورة الذهنية وتهدئة التوترات املحتملة   	 

عند نرش القوات العسكرية
إعالم وكاالت إنفاذ القانون، العاملة يف املوقع، بشأن نرش القوات العسكرية 	 

وسلطات القيادة وقواعد االشتباك العسكرية.
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5. القوة النريانية

يجب أن يسرتشد استخدام كل أنواع القوة النريانية )املواجهات الحركية املبارشة وغري 		. 
املبارشة، وكذلك عمليات التأثري( مببدأ التدرج يف رد الفعل. وميكن إليالء االعتبار الواجب 
للوسائل واألساليب املتاحة دعم نية القائد واإلسهام يف خفض التصعيد أو تقليل الحاجة 
االمتثال  العسكرية  القوات  القوة إىل حدها األدىن. يف أي حال، يجب عىل  إىل استخدام 
قد  التي  القوة  أشكال  من  غريها  أو  النارية  األسلحة  استخدام  بشأن  القانونية  للقواعد 
تكون قاتلة، عىل النحو املنصوص عليه يف املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 

النارية. ويف جميع الظروف:

إال  األشخاص  النارية ضد  األسلحة  القانون  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  َيستخدم  ال 
للدفاع عن النفس أو للدفاع عن آخرين من خطر املوت املحدق أو إصابة بالغة، أو 
ملنع ارتكاب جرمية خطرية بشكل خاص تنطوي عىل تهديد خطري للحياة، أو العتقال 
شخص يشكل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطتهم، أو ملنعه من الهرب، ويكون هذا 

فقط عندما تكون الوسائل األقل شدة غري كافية لتحقيق تلك األهداف.20

التأثري 		.  عمليات  من  وغريها  اإللكرتونية  الحرب  وتقنيات  النفسية  العمليات  تخضع 
لألحكام ذات الصلة من القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الوطني. وينبغي النظر 
إىل استخدام هذه األساليب يف إطار الهدف العام املتمثل يف ضامن حامية حقوق األفراد 
ودعم سيادة القانون. باإلضافة إىل ذلك، نظرًا ألن الهدف من العمليات األمنية هو الحد 
من السلوكيات الخارجة عن القانون، يتعني عىل القادة توقع التأثري العام لهذه العمليات 

عىل السكان وتحديد ما إذا كانوا سيعملون عىل تصعيد األوضاع أو تهدئتها.

نيتها استخدام 		.  إنذارات واضحة بشأن  للقوات أن تأخذ بعني االعتبار إعطاء  ينبغي 
بنادقها. إذ تتيح مثل هذه  النريان من فوهات  ُتقِدم عىل إطالق  النريانية قبل أن  القوة 
اإلنذارات لألشخاص املشتبه بارتكابهم مخالفات فرصة للكف عن السلوكيات الخارجة عن 
القانون والسامح للامرة باتخاذ إجراءات احرتازية. وهذا اشرتاط ينبغي لألفراد املسؤولني 
عن إنفاذ القانون الذين ينوون استخدام القوة أو األسلحة النارية مراعاته.21 وباإلضافة 
األوضاع،  تصعيد  من  الحد  يف  اإلنذارات  تساعد  أن  ميكن  الفعالة،  اإلجراءات  دعم  إىل 
ثم،  ومن  الناس.  عامة  مع  العالقات  عىل  والحفاظ  الفهم،  وسوء  التفسري  سوء  وتجنب 
ينبغي اعتبارها من املامرسات الفضىل ووضعها يف االعتبار عند التخطيط. ويكون التوافق 

مع الوكاالت األخرى مهاًم هنا.

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدأ 9.  20
املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدأ 21.10 
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لذلك ينبغي أن تشدد عملية أو دليل صنع القرار عىل أهمية:
وضع توجيهات واضحة بشأن استخدام جميع أنواع القوة النريانية يف العمليات 	 

األمنية لضامن االمتثال للقانون
استشارة املستشارين القانونيني واملستشارين املعنيني بإنفاذ القانون بشأن  	 

استخدام أساليب الحرب اإللكرتونية وغريها من األساليب العسكرية املتخصصة 
التي تنطوي عىل قوة نريانية، للتأكد من أن استخدامها متوافق مع القانون ولن 

يؤدي إىل تصعيد السلوكيات الخارجة عن القانون
إصدار إنذارات بشأن االستخدام املحتمل للقوة وغريها من القوة النريانية، حسبام 	 

ميليه الوضع.

6. قواعد االشتباك

كام ذكرنا سابًقا، يجب أن تتضمن قواعد االشتباك عىل األقل االلتزامات القانونية التي 		. 
تنطبق يف ِظل الظروف السائدة. وألسباب عسكرية وسياسية، قد تكون قواعد االشتباك 
أكرث تقييًدا مام يقتضيه القانون- ال سيام إذا كانت القوات العسكرية تنفذ عمليات أمنية 
يف وضع ينطبق فيه قانون النزاعات املسلحة أيًضا، ولكن ميكن للقائد فصل املهمة األمنية 

عن املهمة القتالية بشكٍل واضح.

يف منوذج إنفاذ القانون، يجب عىل القادة ضامن عدم اللجوء إىل القوة إال بطريقة 		. 
تحقق تخفيض حدة التهديدات عىل األرواح واملمتلكات، ويف الوقت ذاته، تكفل حامية 
استخدام  ويجب  سواء.  حد  عىل  واملارة  مخالفات  بارتكابهم  املشتبه  األشخاص  حقوق 
تقنيات القوة املتدرجة )سلسلة من الخطوات التصاعدية يف استخدام القوة( عىل نطاق 
واسع يف العمليات األمنية، باعتبارها الطريقة األكرث فعالية لتقييد استخدام القوة إىل الحد 
األدىن الرضوري بصورة مطلقة. وميكن للقادة ضم هذا النهج يف قواعد االشتباك والتأكيد 
عليه يف أثناء التدريب السابق لنرش القوات. وقد تكون تقنيات التدريب عىل تقدير القوة 
املستخدمة مفيدة بوجه خاص هنا. واألهم من ذلك، أن القوة املتدرجة ال متنع استخدام 

القوة القاتلة كمالذ أخري.

القائد 		.  القائد وهيئة قيادته، يف كثرٍي من األحيان، عىل قواعد االشتباك مع  يتفاوض 
األعىل العسكري، ومع السلطة املدنية يف عمليات إنفاذ القانون. ويجب أن متنح قواعد 
لتحقيق  القوة  استخدام  يف  الترصف  حرية  من  كافًيا  قدرًا  القائد  عليها  املتفق  االشتباك 
ترجمة  إىل  أيًضا  القادة  كبار  يضطر  قد  أكرث.  ليس  ولكن  القانون،  حدود  ضمن  مهمته 
ما  )غالًبا  باملهمة  خاصة  اشتباك  قواعد  إىل  رؤسائهم  من  يتلقونها  التي  االشتباك  قواعد 
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تكون أكرث تقييًدا( ملرؤوسيهم. يف مثل هذه الحاالت، يحتفظ القائد بالسلطة عىل قاعدة 
معينة وينبغي للمرؤوسني طلب ترصيح منه عىل أساس كل حالة عىل حدة. ميكن للقائد 
وهيئة  للقائد  وينبغي  للقوة.  املتدرج  االستخدام  مفهوم  لبلورة  األسلوب  هذا  استخدام 
مكان  من  مقربة  عىل  أو  القانون  إنفاذ  وكاالت  مع  إىل جنب  جنًبا  العمل  عند  قيادته، 
عملها، فهم االختالفات بني قواعد االشتباك العسكرية والتوجيهات املقابلة لها لدى قوات 
عند  األمنية  الوكاالت  من  والرشطة وغريها  للمرؤوسني  االختالفات  الرشطة، ورشح هذه 

االقتضاء، تجنًبا لاللتباس.

لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
مستويات السلطة واإلجراءات املتعلقة بالتفاوض )مع الرؤساء( أو استخالص قواعد 	 

اشتباك متوافقة من الناحية القانونية )للمرؤوسني(
أهمية االستخدام املتدرج للقوة يف العمليات االمنية ودور قواعد االشتباك يف 	 

تشكيل هذا النهج
العملية التي ميكن من خاللها للمستشارين القانونيني/الرشطيني وهيئة قيادة 	 

العمليات/مسؤويل التخطيط وضع قواعد االشتباك/قواعد استخدام القوة بصفة 
مشرتكة

ح من خاللها قواعد االشتباك وتقيَّد عند الرضورة لضامن امتثالها 	  العملية التي تنقَّ
للقانون قبل إصدارها إىل املرؤوسني

تكليف ضباط مدربني تدريًبا مالمًئا لهذه األغراض يف إطار وضع مسار العمل	 
العملية التي يوافق القائد مبوجبها عىل قواعد االشتباك بشكٍل شخيص عند اختيار 	 

مسار عمله
العملية التي ُتنَقل مبوجبها قواعد االشتباك إىل الوحدات التابعة، إىل جانب 	 

التدريب عىل تقدير القوة الالزمة وغريه من أشكال التدريب املالمئة لضامن متكن 
الوحدات من تطبيق قواعد االشتباك من الناحية العملية

الحاجة إىل فهم قواعد استخدام القوة املكافئة لدى الرشطة )أو ما مياثلها( ورشحها 	 
للمرؤوسني حسبام يقتيض األمر.

7. املباريات الحربية )محاكاة لعمليات عسكرية حقيقية(

يجب مراعاة مزايا مسارات العمل ومساوئها يف مقابل مصفوفة اتخاذ القرار املالمئة 		. 
للتأكد من أنها تعكس عىل نحو كاٍف التوجيهات التي يعطيها القائد بعد تحليل املهمة. 
وميكن اختبار مسارات العمل باستخدام املباريات الحربية، الواحد تلو اآلخر، للمساعدة 
تقترص  أال  ينبغي  العمل،  تحليل مسارات  انتهاجه. وعند  ينبغي  أفضل مساٍر  تحديد  يف 
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هيئة القيادة عىل النظر يف عنارص فردية من الخطة، وإمنا يف تأثري الخطة برمتها، باختبار 
مسارات العمل من حيث املرشوعية والتناسب والرضورة من منظور السكان. عىل سبيل 
املثال، ميكن أن يكون نرش مركبة واحدة أو إقامة نقطة تفتيش للامرة قانونًيا ورضورًيا 
ومتناسًبا من حيث مقدار التعدي عىل الحقوق الفردية لألشخاص. وعىل العكس من ذلك، 
فإن إقامة نقاط تفتيش متعددة َقْد ال يلبي رشوط اختبار التناسب ألنه يقيد حركة الناس 
بصورة مفرطة- ومن ثم يعيق قدرتهم عىل مامرسة أعاملهم اليومية، والعمل وتأمني سبل 

عيشهم.

لإلجراء 		.  املحتملة  االستجابات  الحربية  املباريات  عملية  تستكشف  أن  أيًضا  ينبغي 
له سيحد  املخطط  النحو  العمليات عىل  تنفيذ  كان  إذا  ما  تقييم  أجل  من  له،  املخطط 
بالفعل من الخطر املحدق بعامة الناس أم ال. بهذا املعنى، ميكن أن توفر املباريات الحربية 

فرًصا مفيدة الختبار فعالية الخطة والفوائد املرجوة منها بشكل عام.

ووكاالت  املدنية  للسلطات  الخطة  لرشح  فرصة  الحربية  املباريات  تشكل  وباملثل،   .	0

إنفاذ القانون وغريها من الوكاالت التي تعمل يف املنطقة ذاتها أو بالقرب منها لالستفادة 
من خرباتها واختبار إجراءات القيادة والسيطرة املحددة. وهي طريقة مفيدة بشكل خاص 
لتوضيح اإلجراءات املتعلقة بالترصيح باستعامل القوة، وكذلك الختبار السالمة الشاملة 

لعمليات التوقيف واالحتجاز وخطط التعامل مع املحتجزين.

ينبغي أن تؤكد عملية أو دليل صنع القرار ما ييل:
أهمية املباريات الحربية بشكل عام يف سيناريوهات إنفاذ القانون	 
أهمية استخدام املباريات الحربية يف اختبار التسلسل القيادي املقرتح بني القوات 	 

األمنية، وعند االقتضاء، السلطات املدنية )وعىل وجه الخصوص، لتنسيق تدابري 
القيادة املتعلقة باستخدام القوة(

الحاجة إىل مراعاة اآلثار اإلنسانية لكل مسار عمل يف جميع متارين املباريات 	 
الحربية باعتبارها مسألة عادية، من أجل توجيه القرار النهايئ للقائد

أهمية اختبارات الرشعية والرضورة والتناسب واملساءلة يف عمليات إنفاذ القانون، 	 
عىل املستويني التكتييك والعمليايت

قيمة استخدام تقنيات املباريات الحربية لتقييم فعالية العمليات التي تشارك  	 
فيها قوات الجيش ووكاالت إنفاذ القانون مًعا )وحيث يضطلع كالهام بدوٍر مهم  

يف حامية حقوق املشتبه بارتكابهم مخالفات وعامة الناس(.
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هـ . قرار القائد
يف قانون النزاعات املسلحة ومنوذج إنفاذ القانون، يتحمل القائد املسؤولية يف النهاية 		. 

عن اختيار مسارات العمل وتكليف مرؤوسيه باملهام. ويكون مسؤواًل بصفة شخصية عن 
تنفيذ املهمة يف جميع مراحلها، إىل جانب مسؤوليته عن مرشوعية الخطة التي يختارها 

واألوامر التي يصدرها.

التي 		.  العديد من األسباب  الدليل، هناك  النحو املبني يف موضع سابق يف هذا  وعىل 
قد تستدعي نرش الجيش لتنفيذ عمليات أمنية. ونظرًا للنطاق الكبري من السيناريوهات 
املحتملة، ينبغي أن يتمكن القائد من الحصول عىل مشورة قانونية عند اختيار مسارات 
العمل للتحقق من أن قراراته متتثل للقانون. كام ينبغي له الحفاظ عىل حوار فعال مع 
التامس املشورة من جهاز الرشطة  السلطة املدنية لضامن تحقيق مرادها، وعليه كذلك 
للتأكد من أن تفسريه لإلطار القانوين صحيح، وينبغي له قياس آثار اإلجراءات التي يتخذها 

عىل السلوكيات الخارجة عن القانون.

لذلك ينبغي أن توفر عملية أو دليل صنع القرار توجيهات بشأن:
توفر مستشارين قانونيني عىل مختلف املستويات )من حيث العدد، وإمكانية 	 

االتصال بالقائد، والتوزيع حسب نوع املهمة وليس عدد األشخاص(
العملية التي ميكن من خاللها للقائد استشارة مستشارين قانونيني عندما ال تتوفر 	 

لدى هيئة قيادته الخربة القانونية
توفر مستشارين رشطيني ذوي خربات مناسبة إلسداء املشورة للقادة بشأن اختيار 	 

مسار العمل.

1. اختيار مسار العمل

بنهاية عملية التخطيط، ينبغي أن يكون القائد قد حصل عىل املعلومات التي متكنه 		. 
من اتخاذ قرار بشأن مسار العمل. وتتمثل مهمة القائد يف اختيار مسار العمل الذي ميثل، 
يف نظره ومن بني الخيارات املتاحة أمامه، أكرث السبل فعالية إلنجاز مهمته وفًقا للقانون. 
عندما يتوفر مسارا عمل أو أكرث بنفس القدر من الفعالية، يجب عليه اختيار مسار العمل 
الذي ينطوي عىل أقل مخاطر عىل الحياة )حياة الجناة واملارة( واملمتلكات. لذا ينبغي أن 
ُتعرض عىل القائد مسارات العمل املحتملة التي تكون قانونية ويرافقها تقييامت املخاطر 
والتناسب )املستمدة من عملية التخطيط أو من املباريات الحربية(. ويحتاج القائد أيًضا 
إىل التأكد من أن مستوى القوة الذي يرّصح لقواته باستعامله يتوافق مع قواعد االشتباك 
يظل يف حدود  كاٍف حتى  بشكل  مقيد  املستوى  وأن هذا  العليا  قيادته  بها  ُتلزِمه  التي 

القانون. 

الجزء األول – العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية: عملية التخطيط
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ومن ثم، ينبغي أن تتضمن مخرجات عملية التخطيط:
تقييم واضح للمخاطر املرتبطة بكل مسار عمل، حتى يتسنى للقائد تقييم جدوى 	 

الخيارات املتاحة وفًقا آلثارها اإلنسانية )عىل جميع األطراف، ومن بينها قواته 
والجناة وفئات الناس غري الخارجني عن القانون(

التأثري الذي جرى تقييمه لكل مسار عمل عىل الوضع )أي درجة التأثري التي من 	 
املحتمل أن تؤدي إىل تصعيد الوضع أو تهدئته(

تحليل قواعد االشتباك الواردة من املستوى األعىل وترجمتها للوحدات التابعة  	 
وفًقا ملهامها املحددة.

2. خطة املناورة

مبجرد تحديد القائد ملسار العمل الذي مييل إليه، تتوىل هيئة قيادته صياغة خطة 		. 
ماهية  عىل  املناورة  خطة  تنص  التخطيط.  عملية  مخرجات  بجميع  باالستعانة  املناورة 
وموضع وتوقيت وكيفية تحقيق أمر ما أهدافه فيام يتعلق باملخالفني أو األشخاص املشتبه 
بارتكابهم مخالفات. إذ تعطي املرؤوسني صورة عن دورهم يف العملية والنتائج التي ُينتظر 

منهم تحقيقها.

تتطلب العمليات األمنية أحياًنا إعادة تنظيم القوات العسكرية يف هياكل تتسم يف 		. 
الغالب بقدر أكرب من الالمركزية. ويلزم مراعاة هذه التغيريات التنظيمية يف خطة املناورة، 
باإلضافة إىل أي تغيريات رضورية يف هياكل القيادة للحفاظ عىل القدر الكايف من اإلرشاف 
مامرسة  كيفية  الخطة  تحدد  أن  ينبغي  التحديد،  وجه  وعىل  العمليات.  عىل  والسيطرة 
انتهاكات  حدوث  احتامالت  لتحليله،  وفًقا  فيها،  تزيد  التي  املواقع  عىل  سيطرته  القائد 

لحقوق األفراد )مثل نقطة االحتجاز أو أماكن االحتجاز املؤقت(.

كام ُذكر سابًقا، يكون القائد مسؤواًل عن االمتثال للقانون طيلة مرحلة التنفيذ. ومن 		. 
ثم ينبغي له اتخاذ مسارات العمل وفًقا لذلك. وينبغي أن تتضمن الخطة آليات للسيطرة 
متكنه من اإلرشاف عىل ترصفات الجنود، حتى عند إعادة تنظيم القوة يف هياكل تتسم 
القوة يف  استخدام  بسجالت مالمئة يف حال  االحتفاظ  ويجب  الالمركزية.  من  أكرب  بقدر 

العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية.
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لذلك ينبغي أن تحتوي عملية أو دليل صنع القرار عىل ما ييل:
توجيهات بشأن مخاطر الهياكل التنظيمية البديلة ومزاياها يف العمليات األمنية 	 

التي تنفذها قوات عسكرية
التأكيد عىل أهمية اإلبالغ الفعال، مبا يف ذلك ما يخص استخدام القوة.	 

الجزء األول – العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية: عملية التخطيط
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الجزء الثاين – األوامر العسكرية 
عند تنفيذ قوات عسكرية 

عمليات أمنية

أ. مقدمة

ينبغي أن تتضمن األوامر الخاصة بالعمليات الحد األدىن من التفاصيل الالزمة لقادة 		. 
وضامن  أوامرهم،  وإصدار  محدد،  لغرض  وفًقا  للتحرك  التابعة  والوحدات  التشكيالت 
التنسيق املالئم. وينبغي عدم صياغة األحكام املتعلقة بتطبيق القانون باعتبارها عنرًصا 
منفصاًل أو مكماًل للعنارص األساسية ألوامر العمليات. وإمنا يجب أن يكون إدماج الجوانب 
القانونية يف األوامر نابًعا بشكل منطقي من وضع هذه الجوانب يف االعتبار يف كل خطوة 
من عملية صنع القرار. ويجب أن َتنقل األوامر بصورة واضحة إىل املرؤوسني أي مخاطر 
كبرية محتملة عىل السكان أو غريها من الشواغل اإلنسانية، وفًقا ملا جرى تحديده يف أثناء 
العمليايت، ميكن إكامل األمر  القرار. وعىل املستوى  اتخاذ  القيادة ويف عملية  عمل هيئة 
الخاص بعملية ما بوثيقة أعم تضم تعليامت للقوات، أو غريها من الوثائق الوطنية ذات 
الصلة التي تقدم توجيهات شاملة لعملية نرش القوات بأكملها. تشري التعليقات يف هذا 
القسم إىل أوامر العمليات، ولكن ميكن معالجة القضايا املثارة يف أوامر العمليات، أو يف 
وثيقة التعليامت املوجهة للقوات أو يف أي توجيه آخر ذي صلة يحظى بقوة نافذة تعادل 

قوة أوامر العمليات.

ب. املوقف العام 

الحايل 		.  للوضع  عاًما  فهاًم  التابعني  للقادة  العام"  "املوقف  فقرة  توفر  عام:  توجيه 
واملتوقع، وبالتايل تطرح السياق العمليايت – مبا يف ذلك نّية القائد األعىل – لألوامر التي 
التي يعملون من  القانونية  التابعني فهم األطر  للقادة  العام  الوضع  يتيح  أن  تيل. يجب 
خاللها )ُيعربَّ عنها مبصطلحات مالمئة للجمهور املستهدف( ووجه الرضورة للمهمة التي 
يكلَّفون بها. وينبغي صياغة هذا الرشح بطريقة تساعدهم عىل فهم مفهوم الرضورة يف 
سياق منوذج إنفاذ القانون. ولكن يجب أيًضا أن يكون مفهوًما لألفراد املدربني يف املقام 
األول عىل فهم الرضورة مبعناها العسكري. وقد يلزم أن تبني الفقرة الدور العسكري يف 
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اإلنسانية  الشواغل  ُتحدد  أن  وينبغي  القانون.  إنفاذ  وكاالت  أو  املدنية  السلطات  دعم 
املحتملة التي قد تنشأ يف أثناء تنفيذ املهمة أو نتيجة لها.

العمليات  أوامر  ومضمون  يفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

األطر القانونية املطبقة، والتي يجري التعبري عنها بأسلوب واضح وبقدر من 	 
التفصيل مالئم لألفراد الذين يتلقون األوامر، ألنها تنطبق عىل جميع األفراد 

)هذا مهم بشكل خاص يف العمليات املتعددة الجنسيات، حيث قد تعمل عنارص  
مختلفة من القوة متعددة الجنسيات مبوجب مبادئ توجيهية وطنية مختلفة(

العالقة مع السلطات املدنية ووكاالت إنفاذ القانون	 
املجاالت الرئيسية التي يجب فيها اتخاذ تدابري احرتازية للحد من مخاطر إلحاق 	 

الرضر باألشخاص أو املمتلكات.

العملية 		.  أمر  يتضمن  أال  يجب  مخالفات:  بارتكابهم  املشتبه  واألشخاص  املخالفون 
ترقى إىل حد  التي ال  األمنية  السياقات  إذ ال يوجد عدو يف  "العدو"،  تتحدث عن  فقرة 
النزاع املسلح. قد يكون من املناسب - حسب السيناريو - مناقشة املخالفني واألشخاص 
وبحث  مخالفات  بارتكابهم  املشتبه  واألشخاص  االهتامم  موضع  واألشخاص  املعنيني 
حقوق  عىل  الرئيسية  املخاطر  عىل  الضوء  تسليط  أو  القانون،  عن  الخارجة  السلوكيات 
السكان وحاميتهم. ويجب أن تكون الصياغة املستخدمة يف هذه الفقرة واضحة ال لبس 
فيها. كام يجب أال تسمح بوضع يحدد فيه املرؤوسون، وخاصة الجنود، عنرًصا معيًنا من 
السكان عىل أنه "عدو" أو "مستهدف". يتمتع جميع عنارص السكان بالحقوق والحامية 
ذاتها يف منوذج إنفاذ القانون. ويجب تعزيز هذا املوقف من خالل سلوك جميع األطراف 
الفقرة  هذه  تحدد  أن  وينبغي  املستويات.  جميع  عىل  األمنية  العمليات  يف  املشاركة 
ميكن  حتى  لها،  التصدي  يلزم  التي  القانون  عن  للخروج  املعروفة  واألمناط  السلوكيات 
للمرؤوسني االستعداد والتدرب عىل التقنيات والتكتيكات واإلجراءات واملعدات املالمئة. 
ومن ثم تشكل هذه الفقرة أيًضا فرصة للقائد لتوضيح الوضع القانوين لألشخاص املشتبه 
بارتكابهم مخالفات، الذين ميكن توقيفهم واحتجازهم يف أثناء العمليات املخطط لها )إذا 
كانت القوات املسلحة مخولة للقيام بذلك: انظر الفقرة 55(. وعىل وجه الخصوص، ينبغي 
للمرؤوسني إدراك أشكال الحامية واملعايري واإلجراءات التي ينبغي تطبيقها يف هذا السياق، 
نظرًا ألنها تختلف عن تلك التي تنطبق عىل أرسى الحرب )وضع يكون عادة مألوًفا بدرجة 

أكرب للقوات املسلحة(.

الجزء الثاين – األوامر العسكرية عند تنفيذ قوات عسكرية عمليات أمنية:
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العمليات  أوامر  ومضمون  يفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

حقيقة أن منوذج إنفاذ القانون املنطبق يف العمليات األمنية يحظر تحديد عنارص 	 
بوصفها "عدو"

أهمية تحديد ورشح أمناط السلوكيات الخارجة عن القانون التي يجري مالحظتها 	 
يف أثناء عملية التخطيط، إىل جانب املخاطر التي ُتعرِّض السكان لها

الحاجة إىل تحديد مسارات العمل املحتملة لألشخاص املشتبه بارتكابهم مخالفات، 	 
وتأثريها املحتمل عىل الوضع اإلنساين والسكان عىل نطاق أوسع

أشكال الحامية التي يحق لألشخاص التي جرى توقيفهم واحتجازهم الحصول 	 
عليها.

القوات الصديقة: يتمثل الغرض الرئييس من الفقرة الفرعية الخاصة بالقوات الصديقة   .	0

التي  الفقرة مدى تأثري األنشطة  القائد. وينبغي أن تقّيم هذه  السياق ملهمة  يف تحديد 
متارسها القوات الصديقة حالًيا عىل الوضع اإلنساين عىل األرض، وترشح العالقة بني وكاالت 
إنفاذ القانون املختلفة التي تعمل يف منطقة العمليات، وعند االقتضاء، تعطي توجيهات 
بشأن سلطات هذه الوكاالت وواليتها. ويكمن الهدف من الفقرة يف تقديم توضيح واف 
لصالحيات كل وكالة التي تؤثر يف حقوق السكان يف سعيها لتحقيق الوضع النهايئ للمهمة 
املطلوبة. ويف هذه املرحلة، قد يرغب القائد يف تحديد الصالحيات البالغة األهمية التي 

مُتنح أو ُتحجب، مثل صالحية التوقيف واالحتجاز.

العمليات  أوامر  ومضمون  يفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

السلطات املدنية املسؤولة عن العملية وطبيعة العالقة مع وكاالت إنفاذ القانون 	 
)عالقات تقديم/تلقي الدعم(

تشكيل مكونات القوات الصديقة الفردية وحالتها )أي املهام التي ُتكلف بها  	 
وكاالت إنفاذ القانون املحلية أو الوطنية أو الدولية والتفويض املمنوح لها، 

والصالحيات املمنوحة لكل منها لتوقيف األشخاص أو احتجازهم، أو الواجبات 
األخرى التي تؤثر عىل حقوق السكان أو األفراد، وأي قيود عىل تلك الواجبات(

تطور عمليات إنفاذ القانون القامئة، مبا يف ذلك الخطط الحالية واملستقبلية	 
اإلجراءات املتََّبعة بني مكونات القوات الصديقة لضامن حامية الحقوق )يلزم 	 

تضمني تفاصيل عن هذه اإلجراءات يف ملحق يضاف إىل أمر العملية(.

ً
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اإلنسان 		.  لحقوق  الدويل  القانون  يعرتف  امللحقة:  والوحدات  التابعة  الوحدات 
األخرى  األمنية  والعنارص  لقيادته  الخاضعني  املسلحة  القوات  أفراد  القائد عن  مبسؤولية 
التي تخضع لسيطرته عىل حد سواء. وبعبارة أخرى، يتحمل القائد مسؤولية متكافئة عن 
األفراد الذين يعملون تحت قيادته يف األصل أو بحكم العادة باإلضافة إىل األفراد امللَحقني 

ألداء مهمة أو عملية محددة.

العمليات  أوامر  ومضمون  يفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

وضع تدابري مالمئة للقيادة والسيطرة لكفالة متتع القائد باملستوى الكايف من  	 
الوعي باإلجراءات املتخذة من جانب جميع وحداته التابعة

مامرسة القائد الجديد لنفوذه عىل الوحدات امللحقة مبكرًا، وبخاصة فيام يتعلق 	 
مبسؤوليته عن ضامن االمتثال للقانون

إحاطة الوحدات امللحقة علاًم باألطر القانونية املنطبقة فورًا )هذه اإلحاطة يف 	 
غاية األهمية خاصة للوحدات التي سبق أن شاركت يف عمليات قتالية وعليها اآلن 

تكييف أسلوب عملها ليتوافق مع العمليات األمنية(
إحاطة الوحدات امللحقة علاًم بالوضع اإلنساين عىل األرض، عىل الفور، يف منطقة 	 

عملها الجديدة
أهمية توفري ضباط اتصال أو مستشارين من وحدات إنفاذ القانون يعملون يف 	 

املنطقة ذاتها التي يعمل فيها التشكيل العسكري، لدعم تدفق املعلومات ورشح 
السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون امللحوظة، وتيسري تنسيق االستجابات 

املالمئة.

أن 		.  وينبغي  الدمُيغرافية.  والسامت  والتضاريس  الطقس  القسم  هذا  يتناول  البيئة: 
وكيف  عملهم  منطقة  يف  اإلنساين  الوضع  بشأن  صلة  ذات  معلومات  للمرؤوسني  يقدم 
ميكن أن يتطور هذا الوضع. كام ينبغي إبالغ املستويات األدىن بالتأثري املتوقع للعمليات 
عىل البيئة والسكان املدنيني، إىل جانب مسارات العمل املحتملة للسكان )مثل حدوث 

تحركات جامعية للسكان(.

الجزء الثاين – األوامر العسكرية عند تنفيذ قوات عسكرية عمليات أمنية:
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العمليات  أوامر  ومضمون  يفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

الوضع اإلنساين )الصحة وإمدادات الغذاء واملياه ومرافق الرعاية الصحية(، وحالة 	 
مرافق البنية التحتية الداعمة )املستشفيات، ومرافق تخزين الغذاء( واملخاوف 

ذات الصلة )مبا يف ذلك قدرة مرافق البنية التحتية الداعمة عىل التعامل مع 
ضغوط االحتياجات اإلنسانية اإلضافية، واملساعدات التي قد يتعني عىل القوات 

العسكرية تقدميها(
املخاطر التي جرى تقييمها املتعلقة بنزوح السكان نتيجة التهديدات األمنية 	 

ونطاق هذا النزوح ومواقعه واتجاهاته
وضع النازحني داخلًيا الذين نزحوا نتيجة للنزاع املسلح أو حاالت طوارئ أخرى	 
األعداد املقّدرة للضحايا املحتملني يف حالة اندالع عنف، وقدرة السلطات املدنية 	 

والبنية التحتية القامئة عىل االستجابة
طبيعة السلطات املدنية وأهمية العمل معها	 
وضع أي منظامت إنسانية تعمل يف منطقة املسؤولية، وكيفية التواصل معها.	 

ج. املهمة

بها 		.  كلفته  الذي  النحو  عىل  املهمة  تفاصيل  يصدرها،  التي  األوامر  يف  القائد،  يذكر 
العليا  القيادة  أصدرتها  التي  األوامر  إنتاج  الفقرة  هذه  تعيد  ثم،  ومن  املدنية.  السلطة 
حرفًيا. وإذا كانت رشعية املهمة )أو أي مهمة فرعية محددة أو ضمنية( موضع تساؤل، 

فينبغي تقديم التوضيح والتفسري الالزَمنْي إىل املرؤوسني لتجنب وقوع أي سوء فهم.

العمليات  أوامر  ومضمون  يفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

العملية التي قد يطلب من خاللها املرؤوسون توضيًحا بشأن مرشوعية املهمة )أو 	 
أي من عنارصها( من القائد الذي أصدر األوامر.
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د. التنفيذ
توجيه عام: تورد الفقرة املعنية بالتنفيذ تفاصيل وافية عن سري العمليات مبا يتيح 		. 

للمرؤوسني الترصف ضمن إطار منّسق. ويتوقف مستوى التفصيل املطلوب عىل الوضع، 
ويعرب عن تقدير القائد لعدة عوامل من بينها درجة تعقيد العملية ومدى فهم مرؤوسيه 
لقيادته.  الخاضعة  القوات  صفوف  يف  واإلجهاد  املعنوية  والحالة  التدريب،  وحالة  لها، 
ويجب عىل القائد هنا معالجة مسألتني منفصلني: كيف ينوي تحقيق الوضع العسكري 

النهايئ، وكيف يتوقع النجاح يف ذلك بأدىن حد ممكن من التأثري اإلنساين.

لذلك يجب أن يتناول هذا القسم من أوامر العمليات بوضوح ما ييل:
كيفية تقييم القائد لدوره يف بلوغ غايته النهائية ضمن الخطة األوسع نطاًقا 	 

املتعلقة بإنفاذ القانون واألمن، التي عرب عنها يف نّيته
كيفية تقييم القائد للمخاطر املتوقعة )ال سيام املخاطر املتعلقة بحامية املجتمع 	 

املحيل(، وكيف ينوي الحد من هذه املخاطر )مبا يف ذلك الدور الذي يتصوره 
ملرؤوسيه يف التخفيف من املخاطر(

كيفية توقع القائد للتعاون والتنسيق مع الوكاالت والقوات غري العسكرية، وكيف 	 
يتوقع ترصف مرؤوسيه يف هذا الصدد.

1. مفهوم العمليات

يتحدث القائد يف هذه الفقرة عن اختياره من بني مسارات العمل املحتملة. ويتناول 		. 
ينوي من خاللها  التي  )الطريقة  للغرض(، وكيف  )رؤيته  املسار  ملاذا هذا  ثالث مسائل: 
تنفيذ مسار العمل الذي اختاره إلنجاز مهمته(، وَمْن )َمْن يكلف، بشكل عام بأداء املهام(. 
وينبغي للمرؤوسني فهم دورهم يف العملية والتأثري الذي ينبغي لهم تحقيقه. كام يجب 
بيان مفهوم العمليات بألفاظ ال يكتنفها أي غموض فيام يتعلق مبرشوعية أي مهمة أو 

إجراء.

العمليات  أوامر  ومضمون  ُيفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم، بشأن:

تعبري القائد عن الكيفية التي ينوي بها إنجاز مهمته مع تقليل أثرها اإلنساين إىل 	 
أدىن حد.

الجزء الثاين – األوامر العسكرية عند تنفيذ قوات عسكرية عمليات أمنية:



عملية صنع القرار يف العمليات األمنية التي تنفذها قوات عسكرية54 

2. املهام والواجبات املوكلة إىل الوحدات التابعة

التابعة 		.  القوة  عنارص  لقادة كل عنرص من  واجبات  أو  مهام  القائد  يسند  أن  يجب 
له. ومتثل املهمة بياًنا واضًحا وموجزًا للواجبات التي يتعنّي عىل القائد تحقيقها والغرض 
منها. وينبغي أن تصبح الواجبات الضمنية، املستقاة من تحليله للمهمة، واضحة يف هذه 
الفقرة، إذ يجب أن تسند كل منها إىل عنرص من العنارص املرؤوسة. كام ينبغي صياغة 
املهام والواجبات )املحددة والضمنية( املوكلة إىل الوحدات التابعة عىل نحو ال يدع مجااًل 
التي لها  الواجبات  القائد أهمية كافية لتلك  للشك بشأن مرشوعيتها. وينبغي أن يعلق 
تأثري مبارش عىل االمتثال للقانون، عند تحديد األولويات فيام يخص عنارص الدعم القتايل 

والدعم اللوجيستي.

العملية  أوامر  ومضمون  شكل  ُيفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

االستخدام الدقيق للغة املتفق عليها يف العقيدة العسكرية لذكر املهام والواجبات 	 
املرشوعة للمرؤوسني بشكٍل واضح

تحديد الوحدات التابعة ألداء الواجبات التي لها تأثري بالغ األهمية عىل االمتثال 	 
القانوين

إيالء أولويات واضحة لعنارص الدعم القتايل والدعم اللوجستي، لضامن تخصيص 	 
موارد كافية لواجبات االمتثال القانوين )مثل التعامل مع املحتجزين وإدارة 

شؤونهم(
العملية التي ميكن من خاللها للمرؤوسني أن يلتمسوا توضيحات بشأن مرشوعية 	 

املهام التي يتلقونها )أو مرشوعية أي واجبات محددة أو ضمنية(
واجب املرؤوس يف إطاعة األوامر املرشوعة فقط، واستخدام الوسائل واألساليب 	 

القانونية حرًصا عند تنفيذه تلك األوامر.
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3. تعليامت التنسيق

توجيه عام: تحدد تعليامت التنسيق تدابري السيطرة الرضورية لتنفيذ املهمة. يكّمل 		. 
للقائد  يتيح  ما  السارية،  والتدريبات  العمل  إجراءات  العمليات  أوامر  من  القسم  هذا 
لضامن  كذلك  وإمنا  العملية فحسب،  لتنظيم  ليس  للمرؤوسني،  واضحة  تعليامت  إعطاء 
اتباع سلوكيات واستخدام تقنيات وتكتيكات وإجراءات مالمئة. وينبغي أن تذكر تعليامت 
التنسيق بالتفصيل التدابري الرامية إىل تجنب املخاطر املتعلقة بالتأثري اإلنساين املحددة يف 

عملية التخطيط، أو تقليلها إىل أدىن حد ممكن.

العملية  أوامر  ومضمون  شكل  ُيفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

التوقيت	 
الوقت املحدد للتدريب املالئم الخاص باملهمة، حتى يتسنى للقوات أداء  	

واجباتها ضمن األطر القانونية املنطبقة
توقيت عنارص الخطة املصممة لتخفيف حدة التوترات أو تهدئتها )إن  	

كان ينطبق(، أو لتجنب الخطر املتعلق بإيذاء أفراد أو إلحاق رضر مبمتلكات 
أو تخفيضه إىل الحد األدىن

عمليات التأثري	 
تدابري تستهدف دمج عمليات التأثري يف الخطة لتعزيز فهم املجتمع للدور  	

العسكري يف إنفاذ القانون، بهدف تهدئة التوترات أو الحد منها
دمج عمليات التأثري اإلعالمّي العسكرية مع الرسائل املوجودة أو املخطط  	

لها التي تبثها السلطة املدنية أو وكاالت إنفاذ القانون، من أجل عدم إرباك 
السكان أو زعزعة شعورهم باالستقرار

الجزء الثاين – األوامر العسكرية عند تنفيذ قوات عسكرية عمليات أمنية:
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األنشطة الحرجة	 
تنفيذ أنشطة محددة ُصنِّفت يف أثناء عملية التخطيط بوصفها أنشطة تنطوي  	

عىل مخاطر إضافية تتعلق بالتأثري عىل السكان. قد تشمل األمثلة ما ييل:
السلوكيات عند نقاط التفتيش	 
السيطرة عىل الحشود واستخدام وسائل السيطرة عىل الحشود	 
إجراءات التفتيش والحجز	 
إجراءات التوقيف	 
إجراءات االحتجاز22	 
االستجواب أو التحقيق	 
التعامل مع النساء واألطفال وغريهام من الفئات املستضعفة	 
اإلبالغ	 
التدريب واملعدات.	 

الجانب االستخبارايت	 
مجاالت االهتامم والنفوذ االستخبارايت، وعند االقتضاء، وضع خطة لجمع  	

املعلومات االستخباراتية
مبادئ توجيهية استخباراتية تكفل حامية املحتجزين يف جميع األوقات من  	

التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
إجراءات االستجواب التي تحرتم حقوق األفراد وجمع األدلة عىل النحو  	

املقبول يف العملية القضائية ذات الصلة
التدريب عىل تنفيذ املهمة )الربوفة(	 

التدريبات املالمئة عىل تنفيذ املهمة لتعزيز القواعد املنطبقة يف عملية معينة 	
التدريب عىل التقييم، حيثام أمكن، الذي يسمح للمرؤوسني مبامرسة قواعد  	

استخدام القوة ضمن منوذج إنفاذ القانون

من املامرسات الشائعة عدم متتع القوات العسكرية بصالحيات احتجاز املشتبه بهم، لكن 22 
توقيفهم وتسليمهم إىل وكاالت إنفاذ القانون التي تتوىل بدورها احتجازهم. يبدو هذا األمر جلًيا 
من الناحية النظرية، لكن يصعب تحقيقه عملًيا. عىل سبيل املثال، إذا أوقفت القوات العسكرية 
شخًصا ما يف أثناء دورية طويلة املدى، قد ال يكون أمامها خيار سوى احتجاز هذا الشخص لفرتة 
زمنية طويلة قبل تسليمه إىل سلطات االحتجاز املختصة. ينبغي للعسكريني قبول هذه الحقيقة 

وضامن أن تكون تلك القوات ُمعّدة إعداًدا جيًدا ملثل هذه الحاالت.
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4. قواعد االشتباك

متثل قواعد االشتباك التطبيق العميل للقانون عىل أنشطة األفراد املنخرطني يف عمليات 		. 
عسكرية. وهي نتاج عملية يجري من خاللها موازنة القيود القانونية والسياساتية مقابل 
االحتياجات املتوخى تلبيتها من املهمة. ولهذا السبب، ينبغي أن توضع مبشاركة األفراد 
املتخصصني يف مجال القانون والسياسات والعمليات. ومن الناحية العملية، متثل قواعد 
االشتباك القواعد التي يجب أن يعمل األفراد العسكريون مبوجبها. وقد تتغري من مرحلة 
إىل أخرى يف العملية، ويف بعض الحاالت من وحدة عسكرية إىل أخرى )عىل سبيل املثال، 
قد تتطلب الوحدة املكلفة بواجبات الحفاظ عىل النظام العام قواعد اشتباك مختلفة عن 

وحدة أخرى تضطلع بعمليات نقاط التفتيش(.

املوظفني  إحاطة  ينبغي  ولذا  للقانون.  االمتثال  يف  مهم  بدوٍر  االشتباك  قواعد  وتضطلع 
علاًم بها بالتفصيل وتدريبهم عىل تطبيقها. يف العمليات األمنية، يجب أن توضح قواعد 
االشتباك أن األسلحة النارية وغريها من القوة التي يحتمل أن تكون قاتلة ال ُتستخدم إال 
ملنع خطر وشيك عىل الحياة. وميكن للقائد أيًضا استخدام قواعد االشتباك لتوجيه قواته 
لتقنيات االستخدام املتدرج للقوة، واالحتفاظ بالقوة القاتلة كمالذ أخري. ويجب استخدام 
االشتباك  قواعد  فهم  ولضامن  الرئيسية  النقاط  لتعزيز  والربوفات  التكتيكية  التدريبات 
وتطبيقها بشكل صحيح وباملستوى املالئم. ويف الوقت ذاته، يحتاج الجنود والضباط إىل 
إدراك أن زمالءهم املسؤولني عن إنفاذ القانون يحتمل أن يعملوا مبوجب نظام مختلف 
لضوابط استخدام القوة. وينبغي أال يتسبب ذلك يف إرباك أو سوء فهم طاملا أن الجميع 

عىل دراية بالتسلسل القيادي والقواعد التي تنطبق عليهم.

قد تشكل قواعد االشتباك جزًءا من تعليامت التنسيق، وتظهر يف ملحق بأوامر العمليات، 
أو يجري تحديدها يف وثيقة التعليامت املوجهة للقوات، حسب االقتضاء.

العمليات  أوامر  ومضمون  ُيفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

وضع قواعد اشتباك كافية لتكليل املهمة بالنجاح يف حدود القانون، ليس أكرث	 
الحاجة إىل وضع قواعد االشتباك عىل أيدي ضباط مدربني تدريًبا مناسًبا	 
الحاجة إىل إطالع جميع األفراد عىل قواعد االشتباك بدقة يف إطار إجراءات أوامر 	 

العمليات
حقيقة أن قواعد االشتباك هي أوامر عسكرية صادرة عن التسلسل القيادي ويجب 	 

احرتامها عىل هذا النحو، حتى لو كانت قواعد مختلفة )رمبا تكون أكرث مالءمة( 
بشأن استخدام القوة تنطبق عىل عنارص أخرى من القوات األمنية

توزيع قواعد االشتباك عىل املرؤوسني والجنود )بطاقات قواعد االشتباك(.	 

الجزء الثاين – األوامر العسكرية عند تنفيذ قوات عسكرية عمليات أمنية:
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هـ . املسائل اللوجستية
توجيه عام: قد يلزم القوات العسكرية التي تنتقل من تنفيذ مهام قتالية إىل أدوار 		. 

تتعلق بإنفاذ القانون معدات مختلفة ومتسقة مع الدور الجديد الذي تضطلع به، ويلزمها 
اعتامد إجراءات إدارية ولوجستية مختلفة. وميثل التنظيم اللوجستي الفّعال الذي يقوم 
عىل أفراد يفهمون دورهم يف املهمة الجديدة ركيزة أساسية لتحقيق قدرة القوات عىل 

إنجاز خطة القائد.

املعدات: يجب توزيع )أو إعادة توزيع( املعدات العسكرية واألسلحة واستخدامها   .	0

وفًقا للنموذج القانوين ذي الصلة. وقد تكون هناك حاجة إىل معدات إضافية )مثل معدات 
مكافحة الشغب( ملواجهة التحديات املحددة التي جرى رصدها يف أثناء عملية التخطيط. 
الثقيلة(  والرشاشات  الهاون  ومدافع  املدفعية  أسلحة  )مثل  األخرى  املعدات  تكون  وال 
مالمئة لعمليات إنفاذ القانون وينبغي النظر يف سحبها طيلة مدة تنفيذ العملية. وعىل 
العكس من ذلك، قد تكون بعض الوسائل واألساليب املحظورة مبوجب قانون النزاعات 
املسلحة )مثل الوسائل املستخدمة يف السيطرة عىل الحشود وطلقات الرصاص املجّوفة 
الرأس أو طلقات الرصاص نصف املغلفة( مالمئة وقانونية يف سياقات إنفاذ القانون. ويلزم 

إجراء التدريبات الالزمة عند إدخال معدات جديدة.

العملية  أوامر  ومضمون  شكل  يفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

رصف املعدات املناسبة للمهمة )مثل وسائل استخدام القوة غري القاتلة للقوات 	 
املشاركة يف عمليات األمن الداخيل وضبط النظام العام( وسحب املعدات التي ال 

تتناسب مع املهمة
حقيقة أن وسائل السيطرة عىل الحشود )مثل الغاز املسيل للدموع( مسموح بها 	 

يف سياقات إنفاذ القانون
التحضريات اللوجستية الرضورية الستخدام وسائل السيطرة عىل الحشود، إذا جرى 	 

إدماجها يف خطة القائد وقواعد االشتباك
الحاجة إىل توفري وسائل للتواصل مع أعداد كبرية من الناس يف سياق الحفاظ عىل 	 

النظام العام )مثل سامعات الصوت أو مكربات الصوت(.

الدعم الطبي: حتى يف العمليات األمنية، هناك دامئًا خطر وقوع إصابات يف صفوف 		. 
عىل  الطبي  الدعم  سلسلة  تكون  أن  ينبغي  ثم،  ومن  الناس.  وعامة  العسكريني  األفراد 

استعداد للتعامل مع الضحايا، وبعضهم قد يكون رهن التوقيف.
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العملية  أوامر  ومضمون  شكل  ُيفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

التعاون مع املتطوعني، ومع الوكاالت املدنية أو وكاالت اإلغاثة أو الوكاالت 	 
اإلنسانية يف تحديد الجرحى وانتشالهم والعناية بهم

الوسائل التي ميكن من خاللها للجرحى املشتبه بارتكابهم مخالفات تلقي العالج 	 
الطبي يف أثناء احتجازهم

توقيت وكيفية استجواب الجرحى املشتبه بارتكابهم مخالفات.	 

العمليات 		.  أوامر  تحدد  أن  يجب  التكتييك،  املستوى  عىل  املحتجزين.  مع  التعامل 
مخالفات  بارتكابهم  املشتبه  األشخاص  توقيف  يف  التكتيكية  الوحدات  مسؤوليات 
وعىل  املنطبق(.  القانون  مبوجب  بذلك  املدنية  السلطات  سمحت  )إذا  واحتجازهم 
مستوى العمليات، يتعنّي أن تتناول أوامر العمليات كامل الرتتيبات اللوجستية املتعلقة 
للقانون. عىل  بنقل املحتجزين إىل أماكن آمنة ورعايتهم واحتجازهم بصورة الئقة وفًقا 
إىل  عليهم  املقبوض  األشخاص  بتسليم  العسكرية  القوات  القانون  ُيلزم  قد  املثال،  سبيل 
السلطات املدنية يف غضون إطار زمني معني، أو قد يتطلب عقد جلسة استامع يف غضون 
القضائية، لكنها  التجاوزات  فرتة زمنية محددة. وهذه إجراءات احتياطية مهمة لتجنب 
أوامر  يف  بالتفصيل  تحديدها  إىل  وستحتاج  العسكرية  للقوات  روتينية  إجراءات  ليست 
االحتجاز،  عمليات  ملحًقا عن  العملية  أمر  يتضمن  أن  يجب  االقتضاء،  وعند  العمليات. 

يرشح اإلجراءات واملسائل القانونية املتعلقة باالحتجاز.

العملية  أوامر  ومضمون  شكل  ُيفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

التدريب املناسب لألفراد الذين يكون لديهم اتصال مبارش مع املحتجزين )مثل 	 
الحراس واملحققني( 

اختيار أماكن االحتجاز املالمئة )من بينها أماكن االحتجاز املؤقت(	 
الحقوق القانونية للمحتجزين	 
حفظ السجالت وإدارتها بشكل صحيح عند تنقل املحتجزين عرب نظام االحتجاز	 
إجراءات إخطار أقارب املحتجزين.	 

الجزء الثاين – األوامر العسكرية عند تنفيذ قوات عسكرية عمليات أمنية:
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و. القيادة وتنظيم االتصاالت

توجيه عام: ينبغي للقائد مناقشة كل قراٍر رئييس، ال سيام بشأن استخدام القوة، مع 		. 
السلطة املدنية. ويجب أن يكون مستعًدا لالستجابة للتغريات التي قد تؤثر عىل مرشوعية 
العملية ورضورتها وَتناُسبها. ولتحقيق ذلك، يجب أن يظل القائد ملامًّ إملاًما دقيًقا بالوضع 
السائد، عىل الصورة التي تنقلها إليه هيئة قيادته من خالل نظم قيادة وسيطرة فّعالة، 
وترتجمها يف صورة واضحة. وتقع عىل عاتق القائد مسؤولية اتخاذ التدابري الالزمة لتحديد 
انتهاكات القانون وقمعها يف جميع األوقات. كام يجب أن يكون القائد مدعوًما مبستشار 
قانوين مختص، إذا كان يتوفر مستشار للمساعدة القانونية يف هذا املستوى القيادي. وإذا 
مل يتوفر، يجب عليه إنشاء قناة اتصال مع املستشار القانوين املعنيَّ ملستوى قيادي أعىل. 
وقبل العمليات، يجب عليه التأكد من أن هيئة قيادته مدربة بشكل صحيح لتزويده بهذا 

املستوى من الضامنات.

القيادة والسيطرة: يجب عىل القائد )وهيئة قيادته( مامرسة سيطرة مستمرة لضامن 		. 
تطبيق القواعد القانونية، التي جرى دمجها يف عملية صنع القرار واألوامر، طيلة خطوات 

تنفيذ املهمة.

العملية  أوامر  ومضمون  شكل  ُيفّصل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

املسؤولية الشخصية التي تقع عىل عاتق كل قائد ومرؤوس عن االمتثال للقانون  	 
يف أثناء التخطيط للمهمة والتكليف بها وتنفيذها.

الحاجة إىل إجراءات إدارة العمليات التي تجعل القائد عىل اطالع بشأن انتهاكات 	 
القانون التي تحدث، أو التي من املحتمل حدوثها، تحت قيادته، من أجل الحيلولة 

دون وقوع هذه االنتهاكات أو قمعها
وجود مستشار قانوين مختص )سواًء كان محاٍمًيا تلقى تدريًبا عسكرًيا يتعلق 	 

بالعمليات أو ضابط عمليات له خلفية قانونية ذات صلة( إلسداء املشورة للقائد 
بشأن الجوانب القانونية لعملية صنع القرار، باإلضافة إىل السيطرة عىل التنفيذ

الحاجة إىل نظام قيادة وسيطرة مالئم، لضامن اتخاذ جميع الوكاالت والقوات 	 
األمنية التي تعمل يف املنطقة ذاتها إجراءات متسقة ومتضافرة.
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املساءلة واملسؤولية: تختلف مسؤوليات األفراد العسكريني مبوجب قانون النزاعات 		. 
املسلحة ومنوذج إنفاذ القانون.

لذلك يجب أن يتناول هذا القسم من أوامر العمليات بوضوح ما ييل:
املسؤوليات القانونية ألفراد القوة، ال سيام فيام يتعلق بقمع االنتهاكات واإلبالغ 	 

عنها واإلبالغ عن استخدام القوة واألسلحة النارية23
رضورة إجراء تحقيق رسيع ومستقل ونزيه يف كل حالة يستخدم فيها موظفو 	 

الدولة القوة )خاصة األسلحة النارية(؛ ويجب أن يشارك الضحايا و/أو أقاربهم يف 
مثل هذه التحقيقات ويجب أن يكون لهم الحق يف االنتصاف وجرب الرضر

تقديم املساعدة الطبية والنفسية للجرحى أو املترضرين بشكل آخر من العملية 	 
)من بينهم موظفو الدولة( وفًقا الحتياجاتهم مع إيالء اعتبار خاص للفئات 

املستضعفة مثل النساء واألطفال
اإلجراءات املتبعة إلخطار أقارب الجرحى أو املترضرين عىل أي نحو آخر من 	 

العملية
املسؤوليات تجاه املحتجزين، برصف النظر عن طول مدة احتجازهم.	 

نظم االتصال واإلبالغ. بغض النظر عن الوظائف اللوجستية والعملياتية الرضورية 		. 
القانون  بتطبيق  املتعلقة  املعلومات  تدفق  يدعم  أن  ينبغي  االتصال،  نظام  يؤديها  التي 

وإدارتها.

هذه املسؤوليات الفردية منصوص عليها يف مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، 23 
املادة 8:

عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احرتام القانون وهذه املدونة. وعليهم أيًضا، قدر 
استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهام ومواجهة هذه االنتهاكات بكل رصامة.

وعىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم عىل االعتقاد بوقوع 
أو وشك وقوع انتهاك لهذه املدونة، إبالغ األمر إىل سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، إىل 

غريها من السلطات واألجهزة املختصة التي تتمتع بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة.

وهي أيًضا مكرسة يف املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املبدأ 26:
ال يقبل التذرع بطاعة الرؤساء إذا كان املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني يعلمون أن أمرًا 

باستخدام القوة أو األسلحة النارية، أفىض إىل وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرة كان مخالًفا 
للقانون بصورة واضحة، وكانت لديهم فرصة معقولة لرفض تنفيذه. ويف  كل األحوال، تقع 

املسئولية أيًضا عىل الرؤساء الذين يصدرون أوامر غري قانونية.

الجزء الثاين – األوامر العسكرية عند تنفيذ قوات عسكرية عمليات أمنية:
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العمليات  أوامر  ومضمون  ُيفّصل شكل  الذي  الدليل  أو  اإلجراء  يتناول  أن  ينبغي  لذلك 
توجيهات يف هذا القسم بشأن:

االتصاالت بني قائد العمليات والوحدات واألفراد املسؤولني عن قضايا قانونية 	 
محددة )خلية االستهداف، وخلية الشؤون املدنية/خلية التعاون املدين العسكري، 

واملستشارون القانونيون( وذلك لتمكني السيطرة والتصحيح املحتمل لتطبيق 
القانون

الوسائل التقنية لتحقيق قيادة وسيطرة فّعالتني عىل العنارص التي تؤثر عىل 	 
االمتثال للقانون، وال سيام فيام يتعلق باستخدام القوة، ومن ذلك وسائل التواصل 

مع عنارص القوات األمنية األخرى املوجودة يف منطقة العمليات
قدرة قادة العمليات أو القادة التكتيكيني التابعني عىل اإلبالغ عن الوضع اإلنساين 	 

املحيل، وتطوره املحتمل وعن أّي متطلبات ناجمة عنه
القدرة عىل إنذار السكان عىل نحو فّعال قبل شن عملية ما )الوسائل التقنّية 	 

الالزمة لبث رسائل اإلنذار، واملواد اإلعالمية العامة، ومكربات الصوت، واستخدام 
اللغة الخاصة بالسكان يف التواصل اللفظي والبرصي(

القدرة عىل التواصل مع السكان املحليني ملعالجة ما يساورهم من هواجس: من 	 
خالل أفراد )مرتجمني تحريريني/شفويني( وموارد )مسارد املصطلحات، مكربات 

الصوت(
رضورة اإلبالغ عن اإلصابات واألرضار إىل أعىل امتداد التسلسل القيادي	 
إرسال املعلومات بطريقة منهجية بشأن هوية املحتجزين ووضعهم وأماكن 	 

وجودهم إىل السلطات املختصة.
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املهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي 
مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة 
وغريها من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. وتبذل أيضاً اللجنة الدولية 
واملبادئ  اإلنساين  القانون  أحكام  بنرش  املعاناة  لتفادي  املمكنة  الجهود  كل 
عام  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أنشئت  وتعزيزها.  العاملية  اإلنسانية 
1863 وقد متخّضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة يف 

حاالت النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف.
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