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متهيد
ينطبق القانون الدويل الإن�ساين ،والذي يعرف بقانون النزاعات امل�سلحة �أو قانون احلرب ،على النزاعات امل�سلحة
الدولية وغري الدولية .فالهدف املتوخى من هذا القانون هو تنظيم �سري العمليات العدائية وحماية ال�ضحايا �أثناء
النزاعات امل�سلحة .وبالرغم من ذلك فهو ال يجيب عن ت�سا�ؤل عما �إذا كانت ثمة حرب معينة م�شروعة �أم ال (قانون
حق اللجوء �إىل احلرب) .ويعالج ميثاق الأمم املتحدة هذه امل�س�ألة .ينطبق القانون الدويل الإن�ساين على جميع �أ�شكال
النزاعات امل�سلحة �سواء كانت م�شروعة �أم ال ،ويجب على جميع �أطراف النزاع احرتامه.
ُو�ضع جزء كبري من القانون الدويل الإن�ساين ،وال�سيما الأحكام املتعلقة ب�سري الأعمال العدائية ،يف م�ؤمتري ال�سالم
الدوليني يف عامي  ،1899و 1907يف الهاي (قانون الهاي) .واعتمد امل�شاركون عددًا من الإعالنات واالتفاقيات التي
تهدف �إىل فر�ض قيود على و�سائل و�أ�ساليب احلرب ،مثل اتفاقيتي الهاي لعامي  1899و 1907املعنية بقوانني و�أعراف
احلرب الربية ،واالتفاقيات املختلفة ب�ش�أن �سري احلرب يف البحر لعام  ،1907والإعالنات ال�صادرة يف  1899حلظر
ا�ستخدام الغازات ال�سامة والطلقات املتفجرة «دمدم».
ا�شتملت اتفاقيات جنيف الأربع لعام ( 1949قانون جنيف) على �أحكام تتعلق بحماية ال�ضحايا يف النزاعات امل�سلحة.
فوف ًقا لهذه االتفاقيات ،ف�إن الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية هم كالتايل:
•مر�ضى وجرحى القوات امل�سلحة يف ميدان احلرب
•مر�ضى وجرحى وغرقى القوات امل�سلحة يف البحر
•�أ�سرى احلرب
			
•املدنيون يف وقت احلرب

(االتفاقية الأوىل)
(االتفاقية الثانية)
(االتفاقية الثالثة)
(االتفاقية الرابعة)

وقد ُا�ستكملت اتفاقيات جنيف لعام  1949بالربوتوكولني الإ�ضافيني يف عام  1977املعنيني بحماية �ضحايا النزاعات
الدولية امل�سلحة ،وحماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة غري الدولية .واعتمد الربتوكول الإ�ضايف الثالث �شارة �إ�ضافية
جديدة يف عام .2005
هذا ومل يعد التمييز ال�صارم بني قانون الهاي وقانون جنيف �أم ًرا واردًا منذ اعتماد الربوتوكولني الإ�ضافيني لعام 1977
وحتديث القواعد التي تنظم �سري العمليات العدائية.
ينطبق القانون الدويل الإن�ساين فقط على النزاعات امل�سلحة� ،سواء كانت هذه النزاعات دولية �أو غري دولة ،بالرغم
من وجود قواعد تنطبق على النزاعات الدولية امل�سلحة �أكرث بكثري من تلك التي تنطبق على النزاعات امل�سلحة غري
الدولية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن معظم القواعد احلالية متثل جز ًءا من القانون الدويل العريف الذي ال ينطبق فقط
على النزاعات الدولية امل�سلحة التي ُطور من �أجلها يف الأ�سا�س ،بل ينطبق � ً
أي�ضا على النزاعات امل�سلحة غري الدولية.

6

م�صطلحات القانون الدويل الإن�ساين

وعلى الرغم من �أن القانون الدويل الإن�ساين معني بالأ�سا�س بالدول و�أطراف النزاع (اجلماعات امل�سلحة على �سبيل
املثال) ،ف�إن العديد من �أحكامه واجبة االحرتام من قبل الأفراد .وتلتزم الدول باحرتام القواعد املن�صو�ص عليها
من �أجل مواجهة �أي انتهاكات ،واملالحقة الق�ضائية ملرتكبي االنتهاكات اجل�سيمة لأحكام القانون الدويل الإن�ساين،
وبخا�صة جرائم احلرب� ،أو ت�سليمهم لدولهم .ويف حالة عدم قدرة الدولة �أو عدم رغبتها يف �إجراء حتقيق ب�ش�أن جرائم
احلرب املزعومة واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيها ،ف�إن امل�س�ؤولية عن �ضمان عدم الإفالت من العقاب على تلك اجلرائم
تقع على عاتق املجتمع الدويل الذي ميكنه �إ�سناد االخت�صا�ص الق�ضائي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،فقد �أن�ش�أ املجتمع الدويل حماكم خُم�ص�صة ملالحقة مرتكبي هذه اجلرائم يف �سياق نزاعات معينة (مثل
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة ،واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا).
ينبغي لأطراف النزاع احرتام القانون الدويل الإن�ساين يف جميع الأحوال بغ�ض النظر عن �سلوك اجلانب الآخر .وال
يجوز �أن تتن�صل دولة من االلتزامات بحجة �أن الطرف الآخر �أخفق يف االلتزام بالقانون الدويل الإن�ساين .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن الدول تظل ملزمة باالتفاقيات حتى و�إن كانت الدولة املعادية لي�ست طر ًفا يف هذه االتفاقيات.
يتمثل الهدف من هذا «امل�سرد» فى �شرح املفاهيم الأ�سا�سية للقانون الدوىل الإن�ساين ،و�إعطاء فر�صة للقارئ للإطالع
على هذا الفرع اخلا�ص من القانون الدوىل .وال ندعى �أن هذا امل�سرد ميثل معج ًما جام ًعا مان ًعا حول هذا املو�ضوع.

النا�س واحلرب

كيف يعاين املقاتلون واملدنيون يف احلرب؟ ملاذا يتم جتاهل القيم الإن�سانية
الأ�سا�سية يف �أوقات احلروب؟ �أجرت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر مقابالت
مع �أكرث من � 12000شخ�ص حول خمتلف جوانب احلرب ،وذلك من خالل
م�شروع النا�س واحلرب .و�أجريت املقابالت يف  12دولة من البلدان املت�أثرة
باحلرب* .و ُن�شرت النتائج يف عام .2000

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0758

*(�أفغان�ستان ،والبو�سنة والهر�سك ،كمبوديا ،كولومبيا ،ال�سلفادور ،جورجيا
� /أبخازيا� ،إ�سرائيل والأر�ض الفل�سطينية املحتلة ولبنان ونيجرييا ،والفلبني،
وال�صومال ،وجنوب �أفريقيا)
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امل�سرد

�أ

اتخاذ االحتياطات 		

Precaution

على الرغم من �أن العمليات الع�سكرية قد تتم ب�صورة م�شروعة �ضد �أهداف
ع�سكرية فقط ،ف�إن هذا ال مينع تعر�ض املدنيني �أو الأعيان املدنية لل�ضرر.
ويتطلب القانون الدويل الإن�ساين من �أجل حمايتهم – يف �سياق �سري العمليات
الع�سكرية -اتخاذ �سبل الرعاية املتوا�صلة حلماية املدنيني والأعيان املدنية،
وهذا ما يطلق عليه مبد�أ اتخاذ االحتياطات.

اتفاقيات جنيف

Geneva Conventions

مع نهاية احلرب العاملية الثانيةُ ،عززت القواعد اخلا�صة بحماية الأ�شخا�ص
غري املقاتلني ،والأفراد غري امل�شاركني يف النزاعات امل�سلحة �أو الذين كفوا عن
امل�شاركة فيها .وتنطبق هذه القواعد ب�شكل �أ�سا�سي على املدنيني واجلرحى
واملنكوبني يف البحر ،و�أ�سرى احلرب .وت�شكل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
والربتوكوالن الإ�ضافيان لعام  1977نواة القانون الدويل الإن�ساين .ومتار�س
مهاما خا�صة ب�صفتها دولة طر ًفا يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها
�سوي�سرا ً
الإ�ضافية والدولة املودع لديها هذه االتفاقيات والربوتوكوالت.

الن�ساء يف احلروب

تقع الن�ساء يف كثري من الأحيان �ضحايا للإبعاد والت�شتت الأ�سري وتدمري
املمتلكات� ،ش�أنهن �ش�أن الرجال .فاحتمالية فقدان �أحد الأقارب ت�سجل
ن�سبة مرتفعة بني الن�ساء كما هو احلال بني الرجال � ً
أي�ضا .فقد فقدت
 %40من الن�ساء االت�صال مع �أفراد �أ�سرهن ،و�أُجرب  %34على
ترك منازلهن .وتعرف  %9منهن على امر�أة تعر�ضت لالغت�صاب ،كما
تعر�ضت  %9منهن للتعذيب.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي �صدرت
يف تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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اتفاقيات الهاي

Hague Conventions

احتجاز رهائن

Hostage taking

ُاعتمدت العديد من االتفاقيات املعنية بتنظيم �سري احلرب يف م�ؤمتري ال�سالم
يف الهاي عام  ،1899و .1907ومن الإجنازات اجلديرة بالذكر حظر ا�ستخدام
الأ�سلحة التي بطبيعتها ت�سبب �أ�ضرا ًرا مفرطة و�آالم ال مربر لها .و�أُ�ضيفت �إىل
هذه االتفاقيات اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع م�سلح
وبرتوكوالها اال�ضافيان لعام  1954و.1999

احتجاز الرهائن هو �إلقاء القب�ض على �شخ�ص ما ب�شكل غري قانوين ،مما ي�ؤدي
�إىل احتجازه واالحتفاظ به بغر�ض �إرغام طرف ثالث على اتخاذ �إجراءات
معينة ،و�إال فلن يطلق �سراح ال�شخ�ص و�سيكون عر�ضة خلطر املوت �أو �إحلاق
ال�ضرر ب�سالمته البدنية .ويعد احتجاز الرهائن جرمية حرب وهو ت�صرف
حمظور حظ ًرا باتًا.

االختفاء الق�سري

Enforced disappearances

ي�شري مفهوم "االختفاء الق�سري" �إىل حاالت القب�ض على الأ�شخا�ص �أو
اختطافهم من قبل موظفي الدولة ،وال ُيعرف �أماكن احتجازهم ويظل
م�صريهم� /أماكن احتجازهم يف طي الكتمان .ومن ثم ،يفقد الأ�شخا�ص
املعنيون كل و�سائل احلماية القانونية.
ي�شكل االختفاء الق�سري انتها ًكا للقانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان.
وال يجوز التذرع باعتبارات النزاع �أو الأمن القومي لتربير مثل هذه احلاالت
من االختفاء .هذا وقد ُاعتمدت يف عام  2006االتفاقية الدولية حلماية جميع
الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ،ودخلت حيز النفاذ يف عام  .2010يت�ضمن
أحكاما ب�ش�أن حاالت االختفاء
القانون الدويل الإن�ساين �إ�ضافة �إىل ذلكً � ،
الق�سري للأ�شخا�ص �إثر نزاع م�سلح ،عالوة على حق �أقربائهم يف معرفة
م�صريهم.
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اال�ضطرابات الداخلية

Internal disturbances

تفتقد اال�ضطرابات والتوترات الداخلية �إىل حدة و�شدة النزاعات امل�سلحة.
وينطبق يف هذه احلالة قانون حقوق الإن�سان ولي�س القانون الدويل الإن�ساين.

االعتقال

Internment

االعتقال هو االحتجاز الذي يتم ب�أمر من ال�سلطة التنفيذية ولي�س من خالل
اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وبدون توجيه اتهامات ر�سمية .وتندرج م�س�ألة
اعتقال �أ�سرى احلرب يف �سياق النزاعات الدولية امل�سلحة حتت �أحكام اتفاقية
جنيف الثالثة .وتتعلق الأحكام التف�صيلية للقانون الدويل الإن�ساين – على وجه
اخل�صو�ص -مبكان االحتجاز ،والرعاية البدنية والعقلية للمحتجزين ،و�إمكانية
العمل ،وظروف املعي�شة و�إنهاء فرتة احلب�س .ويجوز اعتقال الأ�شخا�ص املدنيني
يف احلاالت اال�ستثنائية .وت�سمح اتفاقية جنيف الرابعة لأطراف النزاع امل�سلح
باعتماد تدابري رقابية و�أمنية يف ما يتعلق بالأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية.
وتخ�ضع هذه الإجراءات �إىل �شروط �صارمة ،وينبغي مراجعتها مرتني �سنو ًيا
على الأقل من قبل حمكمة �أو هيئة تُعني لهذا الغر�ض.

االنطباق

Applicability

ينطبق القانون الدويل الإن�ساين على كل من النزاعات امل�سلحة الدولية وغري
الدولية ،ويدخل حيز النفاذ مع بداية نزاع م�سلح ،ويبقى �سار ًيا حتى انتهاء
العمليات احلربية بوجه عام �أو �إنهاء االحتالل .غري �أن بع�ض الأحكام تبقى
�سارية ما دام الو�ضع الزال م�ستم ًرا على �أر�ض الواقع ،ومن ثم -وعلى �سبيل
املثال -حتمي اتفاقية جنيف الثالثة �أ�سرى احلرب حتى بعد توقف الأعمال
العدائية.

الإرهاب

Terrorism

مل ي�ضع القانون الدويل تعري ًفا مل�صطلح "االرهاب"� .إال �أن القانون الدويل،
والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،والقانون الدويل الإن�ساين يحظرون بالفعل
العديد من الأن�شطة والأعمال الإرهابية.
ويف واقع الأمر ،يحظر القانون الدويل الإن�ساين يف النزاعات امل�سلحة الدولية
وغري الدولية على حد �سواء الأعمال التي تعد ب�صفة عامة �أعما ًال �إرهابية مثل:
الهجمات �ضد ال�سكان املدنيني �أو الأعيان املدنية� ،أو الهجمات الع�شوائية �أو
�أخذ الرهائن .وعالو ًة على ذلك ،يحظر القانون الدويل الإن�ساين �صراح ًة
أ�سا�سا �إىل بث الذعر
�أعمال العنف �أو التهديد بارتكاب �أعما العنف التي تهدف � ً
بني ال�سكان املدنيني.
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الأ�سلحة

Weapons

تاما على
يفر�ض القانون الدويل الإن�ساين قيودًا ،ويف بع�ض احلاالت حظ ًرا ً
ا�ستخدام الأ�سلحة التي يتجاوز ت�أثريها الغر�ض امل�سموح به لإ�ضعاف قوة
العدو .وتحُ ظر الأ�سلحة على �أ�سا�س ثالثة معايري �أ�سا�سية هي� :إذا كان
ا�ستخدامها ي�ؤدي حت ًما �إىل املوت ،و�إذا كانت ت�سبب �إ�صابات غري متنا�سبة �أو
معاناة ال مربر لها ،و�إذا كانت تُطلق بطريقة ع�شوائية .ويف �ضوء هذه املعايري،
حتظر االتفاقيات الدولية �صراحة عددًا من اال�سلحة ،منها الألغام امل�ضادة
للأفراد والذخائر العنقودية ،الليزر امل�سبب للعمى ،ور�صا�ص دمدم وكذلك
الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية .وي�أتي جزء من هذا اخلطر يف �إطار القانون
الدويل العريف.

الأ�سلحة البيولوجية

Biological weapons

تعرف � ً
أي�ضا الأ�سلحة البيولوجية بالأ�سلحة البكرتيولوجية ،وهي م�صممة
لإحداث املر�ض والوفاة .حتتوي الأ�سلحة البيولوجية على كائنات حية ،تتكاثر
�سموما خطرة على الب�شر واحليوانات والنباتات .وهي تلحق �أ�ضرا ًرا
وتُطلق
ً
ضلاً
ويحظر ا�ستخدام الأ�سلحة
بالبيئة ف� عن تعري�ض ال�صحة للخطرُ .
البيولوجية منذ عام  .1925وحتظر اتفاقية الأ�سلحة البيولوجية لعام 1972
تطوير �أو تخزين �أو �إنتاج الأ�سلحة التي حتتوى على عنا�صر ميكروبيولوجية
وبكرتيولوجية و�سموم ،ف�ض ًال عن و�سائل �إي�صالها .وافقت الدول الأع�ضاء يف
هذه االتفاقية على تدمري هذه الأ�سلحة �أو حتويلها لال�ستخدام يف الأغرا�ض
ال�سلمية.

الأ�سلحة الكيماوية

Chemical weapons

حتتوى الأ�سلحة الكيماوية على عنا�صر كيمائية ت�شكل خط ًرا على ال�صحة،
وميكن �أن تت�سبب يف وفاة الإن�سان واحليوان .وقد تت�سبب هذه الأ�سلحة يف
الإ�صابة بعجز م�ؤقت عن املقاومة (عاجزين عن القتال)� ،أو �إحلاق �ضرر
دائم .وميكن � ً
أي�ضا لهذه العنا�صر �أن تلوث املواد الغذائية وامل�شروبات ،وغريها
وحظر يف عام  1925ا�ستخدام الغازات اخلانقة �أو الغازات ال�سامة
من املوادُ .
وما �شابهها ،وذلك نتيجة العواقب املروعة التي خلفتها الأ�سلحة الكيماوية يف
احلرب العاملية الأوىل .ويف عام  1993ذهبت �إحدى االتفاقيات الدولية �إىل
�أبعد من ذلك ،حيث حظرت تطوير �أو �إنتاج �أو تخزين �أو ا�ستخدام الأ�سلحة
الكيماوية ،و�أو�صت بتدمري هذه الأ�سلحة.

م�صطلحات القانون الدويل الإن�ساين
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الأ�شخا�ص امل�شمولون باحلماية

Protected persons

يطلق على الأ�شخا�ص الذين يحق لهم حماية خا�صة وف ًقا التفاقيات جنيف
لعام  1949م�سمى "الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية" ،وت�ضم هذه الفئة كل من
اجلرحى ،واملر�ضى ،واملنكوبني يف البحر ،و�أ�سرى احلرب ،واملدنيني املوجودين
على �أر�ض العدو وخا�ضعني ل�سيطرته ،واملدنيني يف الأرا�ضي املحتلة .ويف ما يلي
الفئات التي تدخل عادة �ضمن الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية� :أفراد اخلدمات
الطبية والدينية ،وموظفي امل�ساعدة واحلماية املدنية ،والأجانب والالجئني،
والأ�شخا�ص عدميي اجلن�سية يف �أرا�ضي �أحد �أطراف النزاع ،وكذلك ،الن�ساء،
والأطفال.

الأطراف الفاعلة من غري الدول

Non-state actors

ت�ؤدي الأطراف الفاعلة من غري الدول ،مبا يف ذلك اجلماعات امل�سلحة
وال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة ،اليوم دو ًرا �أكرب من �أي وقت م�ضي يف
ملزما � ً
أي�ضا للأطراف من
النزاعات امل�سلحة .و ُيعد القانون الدويل الإن�ساين ً
غري الدول.

الأطفال اجلنود

Child soldiers

ت�شري التقديرات �إىل �أن هناك نحو � 250ألف من الأطفال اجلنود يف العامل
اليوم .و ُيجند البع�ض منهم بالقوة ،بينما يتطوع �آخرون ،وقد يرجع ذلك �إىل
�أ�سباب �أيدولوجية يف بع�ض احلاالت� ،أو كمجرد و�سيلة للح�صول على الغذاء.
يت�ضمن الربتوكول االختياري لعام  2000امللحق باتفاقية الأمم املتحدة
حلقوق الطفل ،تدابري ل�ضمان �إعادة �إدماج الأطفال الذين خدموا كمقاتلني
يف املجتمع .وهو يكمل ويعزز الأحكام الواردة بالربوتوكولني الإ�ضافيني ،حيث
يحظر التجنيد الإجباري وامل�شاركة املبا�شرة يف الأعمال العدائية قبل �سن
الثامنة ع�شرة .وعالو ًة على ذلك ،يدعو الربوتوكول الدول الأطراف �إىل اتخاذ
تدابري ملنع اجلماعات امل�سلحة من جتنيد الأ�شخا�ص دون �سن الثامنة ع�شرة
ومن توظيفهم يف عمليات قتالية .يحظر جتنيد الأطفال دون �سن اخلام�سة
ع�شرة يف القوات امل�سلحة �أو �أي جماعات م�سلحة �أخرى مبثابة جرمية حرب.
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الأعمال االنتقامية

Reprisals

ال يت�ضمن القانون الدويل الإن�ساين �أي حظر للأعمال االنتقامية ب�صفة عامة،
أحكاما عديدة حتظر ممار�سات انتقامية معينة ،وال�سيما القيام
غري �أن هناك � ً
ب�أعمال انتقامية �ضد الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية مثل املدنيني واجلرحى
و�أ�سرى احلرب .وتحُ ظر � ً
أي�ضا ممار�سة �أعمال انتقامية �ضد �أهداف معينة
وحمددة مثل املمتلكات الثقافية و�أماكن العبادة ،والبيئة الطبيعية ،واملن�ش�آت
التي قد ت�سبب خطورة �إن حدث االعتداء عليها (مثل حمطات الطاقة النووية
وال�سدود).

الأعيان املدنية

Civilian objects

مييز القانون الدويل الإن�ساين بني الأعيان املدنية والأهداف الع�سكرية ،حيث
يحظر �أعمال العنف �ضد الأوىل  .كما �أن هناك �أحكام �أخرى تن�ص على حماية
خا�صة لأعيان مدنية بعينها ،حتمل بع�ض منها عالمات مميزة مثل :الوحدات
الطبية ،وو�سائل النقل ،و�أماكن العبادة ،واملمتلكات الثقافية ،ومن�ش�آت الدفاع
املدين ،وال�سلع التي ال غنى عنها لبقاء ال�سكان على قيد احلياة ،والبيئة
الطبيعية ،والأ�شغال ،واملن�ش�آت التي حتتوي على قوى خطرة (مثل حمطات
الطاقة النووية وال�سدود) .والأعيان املدنية هي كافة الأعيان التي ال متثل
�أهدا ًفا ع�سكرية.

الأمم املتحدة

)United Nations (UN

الأمم املتحدة هي منظمة دولية تتمتع بنفوذ عاملي ،وت�ضم  193دولة ع�ضو (يف
 ،)2013وتوفر منتدى ملناق�شة كافة املو�ضوعات ذات الأهمية الدولية .ح�صلت
�سوي�سرا على الع�ضوية الكاملة بالأمم املتحدة يف عام  .2002وقبل ذلك التاريخ
(منذ عام  )1948كان لالحتاد و�ضع املراقب فقط رغم كونه ع�ض ًوا يف العديد
من الوكاالت الدولية املتخ�ص�صة.
ي�شهد القانون الدويل الإن�ساين تطو ًرا م�ستم ًرا من خالل االتفاقيات اجلديدة
التي تعتمدها الأمم املتحدة ،وال �سيما يف ما يتعلق بالأ�سلحة .وتلزم اتفاقيات
جنيف والربتوكول الأول الإ�ضايف �إليها الدول الأطراف باتخاذ تدابري ملواجهة
االنتهاكات اجل�سمية لالتفاقيات والربوتوكول ،وذلك بالتعاون مع الأمم
املتحدة وف ًقا مليثاق الأمم املتحدة.

م�صطلحات القانون الدويل الإن�ساين
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�أرا�ضي حمتلة

Occupied territory

يق�صد ب�أر�ض حمتلة الأر�ض التي تخ�ضع فعل ًيا �إىل �سلطة قوات م�سلحة �أجنبية،
حتى لو مل يواجه االحتالل مقاومة م�سلحة.
وينطبق القانون الدويل الإن�ساين على هذه احلاالت كافة بغ�ض النظر عما �إذا
م�شروعا �أم ال .ويحكم القانون الدويل الإن�ساين حقوق ال�سكان
كان االحتالل
ً
املحليني والتزامات قوة االحتالل التي ت�ضطلع بامل�س�ؤولية عن �ضمان النظام
ممنوعا على
العام والأمن واحرتام القوانني املعمول بها ،ما مل يكن ذلك
ً
الإطالق .عالو ًة على ذلك ،يتعني على قوة االحتالل �ضمان ح�صول ال�سكان
املحليني على الطعام والرعاية الطبية.

�أ�سرى احلرب

Prisoners of war

�أ�سرى احلرب هم مقاتلون �أ�سرهم العدو يف نزاع دويل م�سلح .ويحق لطواقم
ال�سفن البحرية التجارية و�شركات الطريان التجارية ،و غريهم من الأ�شخا�ص
الذين يرافقون القوات امل�سلحة دون �أن يكونوا جزء منها مبا�شرة �أخذ �صفة
�أ�سري احلرب.
وتنظم اتفاقية جنيف الثالثة ظروف االحتجاز وا�ستخدام الأ�سرى كقوة عاملة.
ويحق لأ�سرى احلرب �أن يزورهم مندوبو اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر .وال
يجوز �أن توجه لهم تهم جنائية مل�شاركتهم يف �أعمال احلرب امل�شروعة مبوجب
القانون الدويل الإن�ساين .و�أ�سرى احلرب لي�سوا �أحرا ًرا يف التنازل عن �صفتهم
ك�أ�سرى حرب.
ال ينبغي اعتبار �أفراد اخلدمات الطبية والدينية ،الذين يقومون بت�صريف
�ش�ؤون الأ�سرى� ،أ�سرى حرب ،على الرغم من �أن لديهم احلق يف املعاملة ذاتها.
ومن ناحية �أخرى ،ال تمُ نح �صفة �أ�سرى احلرب للمرتزقة واجلوا�سي�س.

�أ�سلحة الدمار ال�شامل

Weapons of mass destruction

ي�شمل تعريف �أ�سلحة الدمار ال�شامل الأ�سلحة النووية وكذلك الأ�سلحة
البيولوجية والكيميائية .وهي تختلف عن الأ�سلحة الأخرى يف قدرتها على
�إ�صابة وقتل الب�شر وتدمري املمتلكات على نطاق وا�سع ،ف�ضلاً عن �إحلاق �أ�ضرار
وا�سعة النطاق ودائمة بالبيئة.
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�أ�سلحة نووية

Nuclear weapons

ت�ضم هذه الفئة من الأ�سلحة القنابل الذرية والقنابل الهيدروجينية (نووية
حرارية) وقنابل النيوترون .وعلى الرغم من �أن القنابل الذرية ،كالتي �أُلقيت
على هريو�شيما وناغازاكي يف عام  ،1945غري حمظورة يف القانون الدويل،
ف�إنها تت�أثر مبمار�سات احلظر الأخرى املفرو�ضة على اختبار هذه القنابل
وت�صنيعها وتخزينها وما �إىل ذلك .وين�ص الر�أي اال�ست�شاري ال�صادر عن
حمكمة العدل الدولية عام  1996على �أن ا�ستعمال الأ�سلحة النووية ي�شكل غال ًبا
انتها ًكا للقانون الدويل الإن�ساين نظ ًرا حلجم الت�أثري الذي تخلفه هذه الأ�سلحة،
رغم عدم وجود حظر �شامل يف القانون الدويل العريف وال يف قانون املعاهدات
الدولية .وعالو ًة على ذلك ،فمن ال�صعب ت�صور كيفية توافق ا�ستعمال �أي من
الأ�سلحة النووية مع القواعد اخلا�صة بتنظيم ا�ستعمالها ،وال�سيما مبادئ
التمييز والتنا�سب ،واحليطة.

�أطفال

Children

يوفر القانون الدويل الإن�ساين حماية خا�صة للأطفال ،ويلزم �أطراف النزاع
بااللتزام بتقدمي كل الرعاية وامل�ساعدة التي يحتاجون �إليها نظ ًرا ل�صغر
�سنهم �أو لأي �سبب �آخر .ويجب توفري الغذاء وامل�ساعدات الطبية للأطفال
قبل تقدميهما للآخرين .يوفر القانون الدويل الإن�ساين � ً
أي�ضا �ضمانات خا�صة
للأطفال املحتجزين ،وحرمة جن�سياتهم و�أو�ضاعهم املدنية من �أجل جمع
�شملهم مع �أ�سرهم .وللأطفال الذين فقدوا والديهم �أو انف�صلوا عنهم ب�سبب
احلرب احلق يف التعليم ح�سب ديانتهم وثقافتهم اخلا�صة.

كيف يعاين ال�سكان املدنيون يف احلروب؟

�إن احلروب تدمر حياة الأ�سر .وتعد هذه �أكرب معاناة يعاين منها ال�سكان
املدنيون .وقد �أظهرت نتائج املقابالت �أن  %40فقدوا االت�صال مع
�أقاربهم .و�أُجرب �أكرث من  %34على ترك منازلهم .وذكر %31
من الأ�شخا�ص الذين �أجريت معهم املقابلة �أن عددًا من �أقاربهم لقوا
حتفهم يف احلرب.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي �صدرت
يف تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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�ألغام

Mines

الألغام �أ�سلحة تنفجر ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وت�صيب الإن�سان (�أو
احليوانات)� ،أو املركبات (الألغام امل�ضادة للأفراد /الألغام امل�ضادة
للمركبات) .وميكن ن�شر هذه الألغام على �سطح الأر�ض �أو حتت الأر�ض� ،أو
بالقرب من �سطح الأر�ض� ،أو على نوع خمتلف من الأ�سطح .وينظم الربتوكول
الثاين لعام  1980امللحق باتفاقية حظر �أو تقييد �أ�سلحة تقليدية معينة ،م�س�ألة
ن�شر ونقل جميع �أنواع الألغام الأر�ضية .وحتظر االتفاقية املعروفة با�سم
"اتفاقية �أوتاوا" لعام  1997ا�ستخدام وتخزين وت�صنيع و�إنتاج ونقل الألغام
امل�ضادة للأفراد .وتعالج االتفاقية � ً
أي�ضا امل�سائل املتعلقة بالتخل�ص من الألغام
وتدمريها ،ف�ضلاً عن التدابري اخلا�صة مب�ساعدة �ضحايا الألغام .غري �أنه حتى
الآن مل يتم الت�صديق على اتفاقية �أوتاوا �إال من قبل بع�ض القوى الع�سكرية
املهمة.

�أهداف ع�سكرية

Military objectives

مييز القانون الدويل الإن�ساين بني الأعيان املدنية والأهداف الع�سكرية.
والأهداف الع�سكرية هي تلك الأهداف التي ت�سهم طبيعتها �أو موقعها �أو
غر�ضها �أو ا�ستخدامها م�ساهمة فاعلة يف العمليات الع�سكرية ومينح تدمريها
كل ًيا �أو جزئ ًيا �أو اال�ستيالء عليها �أو حتييدها ميزة ع�سكرية حمددة .ويلزم
القانون الدويل الإن�ساين �أفراد القوات امل�سلحة ،يف كل الأوقات ،مراعاة طبيعة
الهدف املحتمل مراعا ًة تامة ،واختيار الأهداف – على وجه احل�صر -امل�ؤهلة
باعتبارها �أهدا ًفا ع�سكرية حقيقية.
كيف يعاين املقاتلون يف احلروب؟*

ُجرح ما يقرب من  %29من املقاتلني يف املناطق التي مزقتها احلرب،
و %18منهم وقعوا يف الأ�سر ،وتعر�ض  %20من الأ�سرى للتعذيب.
و�صرح كما �أن  %40من ه�ؤالء ال�سجناء �صرحوا ب�أن عدد من �أفراد
�أ�سرهم قد ُق ِت ُلوا.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي
�صدرت يف تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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ب

الربتوكوالت الإ�ضافية

Additional Protocols

ُاعتمد بروتوكوالن �إ�ضافيان �إىل اتفاقيات جنيف لعام  ،1949يف  8يونيو/
حزيران  1977يف جنيف .يخت�ص الربوتوكول الأول بحماية �ضحايا النزاعات
الدولية امل�سلحة ،بينما يخت�ص الربوتوكول الثاين بحماية �ضحايا النزاعات
امل�سلحة غري الدولية .ودخل بروتوكول ثالث حيز النفاذ يف  14يناير /كانون
الثاين  ،2007ليجعل من الكري�ستالة احلمراء �شارة ر�سمية �إ�ضافية.

البيئة

Environment

�صراحا ،ا�ستخدام
يحظر الربتوكول الإ�ضايف الأول املحلق باتفاقيات جنيف
ً
�أ�ساليب للهجوم والقتال من �ش�أنها �إحلاق ال�ضرر اجل�سيم والأذى بالبيئة
الطبيعية على املدى الطويل .وتكفل املبادئ العامة للقانون الدويل العريف ،مثل
مبادئ التمييز والتنا�سب ،حماية البيئة.

ت

التقنيات اجلديدة

New technologies

ظهرت يف ال�سنوات الأخرية تقنيات جديدة يف ميادين املعارك .وفتح الف�ضاء
الإلكرتوين جما ًال جديدً ا حمتم ًال من ال�صراعات احلربية .وت�ستخدم �أطراف
النزاع امل�سلح ب�شكل متزايد �أنظمة التحكم يف الأ�سلحة عن ُبعد ،مثل الطائرات
بدون طيار .وتنت�شر �أنظمة الأ�سلحة الآلية ب�شكل متزايد ،وتو�ضع بع�ض الأ�سلحة
ذاتية الت�شغيل ،مثل الروبوتات املقاتلة ،يف االعتبار كخيار ميكن ا�ستخدامه يف
ميادين املعارك يف امل�ستقبل.
وعلى الرغم من �أن كل تقنية من هذه التقنيات تثري عددًا من الت�سا�ؤالت
القانونية ،فلي�س هناك �شك يف �أن القانون الدويل االن�ساين ينطبق على هذه
الأ�سلحة وو�سائل القتال اجلديدة.

م�صطلحات القانون الدويل الإن�ساين
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التمييز

Distinction

يحمى القانون الدويل الإن�ساين ال�سكان املدنيني ،ويحظر الهجمات �ضدهم
�أو �ضد الأعيان املدنية .و ُيعد مبد�أ التمييز �أحد القواعد الأ�سا�سية للقانون
الإن�ساين الذي يلزم �أطراف النزاع ب�أن تكون العمليات الع�سكرية موجهه ح�ص ًرا
�ضد الأهداف الع�سكرية .ومن ثم ينبغي دائ ًما التمييز بني املدنيني واملقاتلني،
وكذلك الأعيان املدنية والأهداف الع�سكرية .ويفر�ض مبد�أ التمييز قيودًا على
و�سائل و�أ�ساليب احلرب حيث يحظر �أي �سالح ع�شوائي �أو ا�سرتاتيجية ال ميكن
توجيهها ح�ص ًرا �إىل هدف ع�سكري حمدد.

التنا�سب

Proportionality

ينطبق مبد�أ التنا�سب على كل جوانب �سري العمليات العدائية .ويحظر -على
�سبيل املثال� -شن هجمات �ضد الأهداف الع�سكرية التي من �ش�أنها �أن تت�سبب
يف قدر غري متنا�سب من ال�ضرر لل�سكان املدنيني والأهداف املدنية .وهناك
التزام قبل �-شن هجوم – بتقييم ما �إذا كان الت�أثري الواقع على ال�سكان
ً
مفرطا من عدمه ،يف ما يتعلق بامليزة العملية الع�سكرية املبا�شرة
املدنيني
املتوقعة.

التوقيع باحلروف الأوىل،
التوقيع ،الت�صديق

Initials, signature
and ratification

يقوم املفاو�ضون عند التفاو�ض ب�ش�أن معاهدة دولية ما بالتوقيع بالأحرف الأوىل
�أ�سفل كل �صفحة من �صفحات االتفاقية ك�إقرار منهم باملوافقة املبدئية .وتُذيل
نهاية املعاهدة بتوقيع املفو�ضني (ممثلي الدول ب�صالحيات تفاو�ضية كاملة)،
وتنهي مرا�سم التوقيع التفاو�ض ب�ش�أن املعاهدة ،وتُلزم الدول املوقعة بالت�صرف
بح�سن نية وف ًقا للمعاهدة .وما مل تن�ص املعاهدة على خالف ذلك ،ف�إن التوقيع
ال يجعل الدولة طر ًفا يف املعاهدة� .أما الت�صديق ،فهو الإجراء الذي تلتزم
مبوجبه الدولة باحرتام املعاهدة على امل�ستوى الدويل.
وتخت�ص اجلمعية االحتادية ب�سوي�سرا (غرفتي الربملان) باملوافقة على
الت�صديق على املعاهدات با�ستثناء من ي�سمح لهم املجل�س االحتادي بالتوقيع
والت�صديق ب�شكل منفرد مبوجب قانون �أو معاهدة.
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حتقيق

Inquiry

عند اال�شتباه بوجود انتهاك ج�سيم �أو �إخالل خطري بالقانون الدويل الإن�ساين،
فيجرى يف هذه احلالة حتقيق .وينبغي يف هذا ال�سياق التمييز بني التحقيق
الثنائي والتحقيق امل�ؤ�س�سي ،الذي �أُن�شئت من �أجله اللجنة الدولية لتق�صي
احلقائق يف امل�سائل الإن�سانية مبوجب الربوتوكول الإ�ضايف الأول �إىل اتفاقيات
جنيف.

تعزيز القانون
الدويل الإن�ساين

Promotion of international
humanitarian law

ال متثل احلملة العاملية ملكافحة الإرهاب ،تزايد ظاهرة امل�شاركة املبا�شرة يف
الأعمال العدائية �ضد املدنيني ،زيادة عدد الفاعلني من غري الدول امل�شاركني
يف النزاعات وكذلك التطورات التقنية� ،سوى بع�ض من التحديات التي يواجها
القانون الدويل الإن�ساين حال ًيا .وبالرغم من �أن القواعد احلالية للقانون
الدويل الإن�ساين كافية ملواجهة لهذه التحديات ،ف�إن تنفيذ هذه القواعد ال يزال
غري مكتمل .ومن ثم ،يتعني على الأطراف الفاعلة املعنية العمل على �ضمان
م�ستوى �أعلى من احرتام وتنفيذ القانون الدويل الإن�ساين ،وال �سيما من خالل
�إعادة ت�أكيد القواعد القائمة ون�شرها ،وكذلك من خالل زيادة تو�ضيح بع�ض
من هذه القواعد.

حدود احلرب

�أكدت الغالبية العظمى من الذين �أجريت معهم املقابالت �أن مبد�أ عدم
االعتداء على املدنيني هو مبد�أ ثابت .و�أظهرت النتائج �أن مطلب %64
هو فقط ال�سماح للمحاربني بتنفيذ هجمات لإ�ضعاف قوة العدو ،وجتنيب
املدنيني هذه الهجمات ..وافق  %3من الذين �أجريت معهم املقابالت
على م�صطلح احلرب ال�شاملة ،والتي يجوز فيها مهاجمة املقاتلني
واملدنيني بدون متييز بينهما.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي
�صدرت يف تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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تنفيذ

Implementation

اجلرحى ،واملر�ضى،
واملنكبون يف البحار

Wounded, sick
and shipwrecked

ي�شري م�صطلح "تنفيذ" �إىل التدابري الالزمة لكفالة احرتام القانون الدويل
الإن�ساين .وتتحمل الدول امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن التنفيذ ،حيث ينبغي عليها
يف كل احلاالت ،الت�أكيد على احرتام القانون الدويل الإن�ساين ،وكفالة احرتامه
من خالل �إدماج �أحكامه يف الت�شريعات الوطنية ،مبا يف ذلك القانون اجلنائي،
وذلك ل�ضمان املعاقبة على ارتكاب جرائم احلرب .و�إىل جانب ذلك ،يتعني
على احلكومات اتخاذ كافة التدابري ال�ضرورية لوقف االنتهاكات .ويتعني على
الدول ،يف حالة االنتهاكات اجل�سيمة� ،أن تقوم باملالحقة اجلنائية للجناة
بنف�سها� ،أو ت�سليمهم �إىل دولة طرف �أخرى ملالحقتهم جنائ ًيا .وتتحمل الدول
� ً
أي�ضا م�س�ؤولية ن�شر القانون الدويل الإن�ساين .وعلى امل�ستوي الدويل ،تتحمل
اللجنة الدولية لتق�صي احلقائق يف امل�سائل الإن�سانية ،واملحاكم املخ�ص�صة،
واملحكمة اجلنائية الدولية م�س�ؤولية التنفيذ.

ج
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ُيعرف اجلرحى واملر�ضى ب�أنهم �أفراد من القوات امل�سلحة �أو املدنيني ،الذين
يف حاجة �إىل رعاية طبية ،وكفوا عن ممار�سة كل الأعمال العدائية .ووف ًقا لهذا
�سالحا -هو �شخ�ص غري
التعريف ،ف�إن املقاتل اجلريح -الذي ال يزال ي�ستخدم ً
م�ؤهل لهذا الو�ضع .وينا�شد القانون الإن�ساين الدويل جميع الأطراف يف النزاع
بعالج اجلرحى واملر�ضى بطريقة �إن�سانية� ،أي توفري امل�أوى و�إ�سعافهم وحمايتهم
وتوفري الرعاية الطبية لهم .وال يجوز التمييز يف هذه احلالة ،با�ستثناء الأمور
ذات الطابع الطبي .وحت�صل املر�أة على اهتمام خا�ص .وتنطبق القواعد نف�سها
على املنكوبني يف البحار� ،أي جميع �أفراد القوات امل�سلحة واملدنيني املعر�ضني
للخطر يف عر�ض البحر �أو جمرى مائي �آخر .ويمُ نح اجلرحى واملر�ضى
واملنكوبون يف البحار من املقاتلني الو�ضع القانوين لأ�سرى احلرب.
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جرائم احلرب

War crimes

جرائم احلرب هي االنتهاكات اجل�سيمة لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949
املعنية بحماية الأ�شخا�ص والأعيان ،وكذلك االنتهاكات اخلطرية الأخرى
للقوانني والأعراف التي تنطبق على نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل .و�أبرز
جرائم احلرب :القتل العمد ،والتعذيب والرتحيل ،و�سوء املعاملة واالحتجاز
غري القانوين واحتجاز الرهائن والهجمات املتعمدة �ضد املدنيني والأعيان
املدنية ،وجتنيد الأطفال يف القوات امل�سلحة ،والنهب .وتلتزم الدول مبحاكمة �أو
ت�سليم الأ�شخا�ص امل�شتبه يف ارتكابهم جرائم حرب على �أرا�ضيها.

جرائم �ضد الإن�سانية

Crimes against humanity

تُو�صف الأفعال التي ت�ستهدف �إحداث �أكرب قدر من املعاناة �أو �إحلاق الأ�ضرار
اجل�سيمة بال�صحة البدنية �أو العقلية ب�أنها جرائم �ضد الإن�سانية ُارتكبت يف
�إطار هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي موجه �ضد جمموعة من ال�سكان املدنيني.
وتت�ضمن هذه اجلرائم بوجه خا�ص؛ القتل والإبادة ،وعمليات اال�سرتقاق،
والرتحيل ،واحلرمان من احلرية يف ما يعد انتها ًكا للمبادئ الأ�سا�سية للقانون
الدويل ،وت�ضم هذه القائمة التعذيب ،واالغت�صاب ،واال�سرتقاق اجلن�سي
والإكراه على ممار�سة البغاء ،واحلمل الق�سري� ،أو التعقيم الق�سري ،والأ�شكال
الأخرى من العنف اجلن�سي اخلطري ،واال�ضطهاد القائم على �أ�سباب �سيا�سية،
�أو عرقية� ،أو قومية� ،أو �إثنية� ،أو ثقافية� ،أو دينية� ،أو على خلفية النوع االجتماعي،
والتمييز العن�صري ف�ضلاً عن حاالت االختفاء الق�سري للأ�شخا�ص.

جرمية الإبادة اجلماعية

Crime of genocide

يطلق على الأعمال التي ت�ستهدف الق�ضاء ،جزئ ًيا �أو كل ًيا ،على جماعة قومية
�أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية� ،إبادة جماعية ،وت�شتمل هذه الأعمال على وجه
اخل�صو�ص:
•قتل �أع�ضاء جماعة معينة.
•�إحداث �أ�ضرار بدنية �أو عقلية خطرية.
•و�ضع تدابري ملنع الإجناب ،والق�ضاء بدن ًيا على جمموعة معينة.
•النقل الق�سري للأطفال �إىل جمموعة �أخرى.
اعتمدت الأمم املتحدة يف عام  1948اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها.
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جرمية العدوان

Crime of aggression

تت�ضمن الأفعال التي قد ت�شكل جرائم عدوان ،الغزو واالحتالل الع�سكري
و�ضم �أرا�ضي دولة ما عن طريق ا�ستخدام القوة و فر�ض احل�صار على موانيها
وا�ضحا
و�سواحلها ،فمثل هذه الأفعال تُ�شكل ،بخطورتها ونطاقها ،انتها ًكا
ً
مليثاق الأمم املتحدة .والفاعل يف جرمية العدوان ،هو "�شخ�ص يتيح له و�ضعه
ممار�سة ال�سيطرة الفعلية على القرار ال�سيا�سي �أو الع�سكري لدولة ما �أو توجيه
هذا القرار".
اقت�ضت ال�شروط اخلا�صة ببدء النفاذ التي اعتمدت يف كمباال يف  11يونيو/
حزيران َ 2010غ ّل يد املحكمة اجلنائية الدولية عن ممار�سة اخت�صا�صها
الق�ضائي على "جرمية العدوان" حتى بعد الأول من �شهر يناير /كانون الثاين
 2017عند �صدور القرار من قبل الدول الأع�ضاء اخلا�ص بتفعيل اخت�صا�صها
للنظر يف هذه اجلرمية.

جمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر الوطنية

International Red Cross and
Red Crescent societies

ت�ضطلع جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الوطنية ،والبالغ عددها
 ،189بالإ�شراف على تنفيذ الأهداف واملبادئ الرئي�سية للحركة .وت�ساعد
هذه اجلمعيات الوطنية �سلطات الدول على تنفيذ املهام الإن�سانية من خالل
توفري جمموعة وا�سعة من اخلدمات .وتوجد يف كل بلد جمعية واحدة فقط
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .ولكي حتمل اجلمعية م�سمى ال�صليب الأحمر
�أو الهالل الأحمر ،يجب �أن تفي بعدد من املعايري و�أن تعرتف بها اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر .كما يجب �أن تتمتع بدرجة كافية من اال�ستقالل متكنها من
�أداء عملياتها وف ًقا للمبادئ الأ�سا�سية للحركة.

جوا�سي�س	

Spies

اجلا�سو�س �شخ�ص يحاول ب�صورة �سرية احل�صول على معلومات لها �أهمية
ع�سكرية يف �إقليم يخ�ضع ل�سيطرة عدو .ولي�س من حق اجلوا�سي�س الذين
يعملون وهم يرتدون ز ًيا مدن ًيا احل�صول على الو�ضع القانوين للمقاتلني
ويف حالة �أ�سرهم ال يح�صلون على الو�ضع القانوين لأ�سرى احلرب .ويعد
اجلوا�سي�س الذين يرتدون الزي الع�سكري �ضمن املقاتلني ويح�صلون على
الو�ضع القانوين لأ�سرى احلرب يف حالة �أ�سرهم.
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احلرب الأهلية

Civil war

احلرب الأهلية ،هي نزاع م�سلح غري دويل ،وتن�شب بني الدولة وقوات م�سلحة
متمردة �أو بني جماعات م�سلحة من غري الدولة تنخرط يف عمليات قتالية
متوا�صلة و ُمن�سقة .وال تُ�صنف اال�ضطرابات والتوترات الداخلية على �أنها نزاع
م�سلح.

احلرب على الإرهاب

War on Terror

مفهوما قانون ًيا .فالقانون الدويل
احلرب على الإرهاب مفهوم �سيا�سي ولي�س
ً
الإن�ساين ينطبق على النزاعات امل�سلحة دون غريها .وال ينطبق على احلاالت
الأخرى املرتبطة مبا ي�سمى "احلرب على الإرهاب" ،مثل تفجريات مدريد
ولندن يف عامي  ،2004و .2005غري �أن هذا ال يعني �أن الأعمال الإرهابية
واجلهود املبذولة ملكافحتها ال ي�شملها القانون ،حيث تنطبق يف تلك احلاالت
حقوق الإن�سان والقوانني الوطنية ،وخمتلف اتفاقيات القانون الدويل التي
تتعامل مع م�س�ألة مكافحة الإرهاب.

احلركة الدولية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر

International Red Cross
& Red Crescent Movement

ت�ضم احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر :اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ،واجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،واالحتاد الدويل
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
وتهدف هذه احلركة يف املقام الأول �إىل حماية �أرواح الأ�شخا�ص املحا�صرين
�أثناء حاالت الطوارئ و�صحتهم ،وكرامتهم الإن�سانية ،وبخا�صة �أثناء النزاع
امل�سلح .وتتبع احلركة املبادئ ال�سبعة يف �سياق ممار�ستها لأعمالها .ويجتمع
�أع�ضاء احلركة والدول الأطراف يف اتفاقيات جنيف كل �أربع �سنوات يف امل�ؤمتر
الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

م�صطلحات القانون الدويل الإن�ساين
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حرب غري متكافئة

Asymmetric warfare

مل تعد احلروب اليوم قا�صرة على اجليو�ش التقليدية ،ولكن ت�شمل � ً
أي�ضا
جمموعات م�سلحة من غري الدول  .و�أ�صبحت هذه احلروب على نحو متزايد
"غري متكافئة"� ،أي �أن هناك فجوة وا�سعة بني القدرات الع�سكرية للأطراف
املتحاربة .وينطبق القانون الدويل الإن�ساين � ً
أي�ضا على هذا النوع من النزاعات
بغ�ض النظر عما �إذا كان �أطراف النزاع (الدولة �أو غري الدولة) تعرتف بهذا
القانون من عدمه .ومع ذلك ،ي�ؤدي عدم التكاف�ؤ �إىل العديد من امل�شكالت
عندما يتعلق الأمر مبراعاة القواعد ،فعلى �سبيل املثال؛ عندما يرى طرف
موات �إذا راعى �أحكام القانون الدويل الإن�ساين� ،أو عندما
نف�سه يف و�ضع غري ٍ
ي�ستعني الطرف الأ�ضعف من الناحية التقنية بو�سائل و�أ�ساليب متثل انتهاكاً
للقانون الدويل الإن�ساين؛ مثل الغدر �أو ا�ستخدام املدنيني كدروع ب�شرية� ،أو
عندما ُيخفق الطرف امل�سيطر يف االمتثال ملبد�أي التمييز والتنا�سب يف رد فعله
جتاه االنتهاكات من قبل العدو.

حظر التعذيب

Ban on torture

يحظر القانون الدويل العريف ،يف جميع الأوقات ويف جميع الظروف ،التعذيب
وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،
ف�ضلاً عن خمتلف املعاهدات الدولية مثل اتفاقية مناه�ضة التعذيب .ويعزز
الربوتوكول الإ�ضايف �إىل اتفاقية مناه�ضة التعذيب لعام  2002اجلهود الرامية
�إىل منع التعذيب من خالل ال�ضوابط والزيارات التي تقوم بها الهيئات الدولية
والوطنية لل�سجون وغريها من �أماكن االحتجاز .وقد حظرت اتفاقيات جنيف
وبروتوكوالها الإ�ضافيان ب�صورة �صريحة التعذيب واملعاملة القا�سية.
فممار�سة التعذيب يف �سياق النزاعات امل�سلحة تو�صف ب�أنها جرمية حرب� ،أما
الهجمات املمنهجة �أو التي تُ�شن على نطاق وا�سع �ضد ال�سكان املدنيني فتعد
جرمية �ضد الإن�سانية.

حق اللجوء �إىل احلرب،
قانون احلرب

Ius ad bellum,
Ius in bello

" :Ius ad bellumحق اللجوء �إىل احلرب" يخت�ص مب�شروعية التهديد
با�ستخدام القوة الع�سكرية �أو ا�ستخدامها .و ينظمه ميثاق الأمم املتحدة.

" :Ius in belloقانون احلرب" ينطبق فقط على النزاعات امل�سلحة
بغ�ض النظر عن م�شروعية نزاع معني .وهو ينظم ك ًال من �سري احلرب
وحماية ال�ضحايا .ويعترب القانون الدويل الإن�ساين وقانون احلرب مرتادفني.
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حقوق الإن�سان

Human rights

حقوق الإن�سان هي احلريات التي يحق لكل الأفراد التمتع بها كب�شر .وحتظى
حقوق الإن�سان بحماية من خالل نظام لالتفاقيات واملعاهدات والقرارات
والإعالنات على امل�ستوى الدويل ،وكذلك من خالل القانون الدويل العريف.
ً
ارتباطا وثي ًقا بالقانون الدويل
ويرتبط النظام الدويل حلماية حقوق الإن�سان
الإن�ساين والقانون الدويل لالجئني .وبالرغم من هذا التقارب ،ف�إن الفروع
متاما من حيث جمال انطباقها .لذا ف�إن القانون الدويل
الثالثة تختلف ً
الإن�ساين (املتمثل يف اتفاقيات جنيف الأربع لعام  1949جن ًبا �إىل جنب مع
الربوتوكولني الإ�ضافيني لعام  )1977ينطبق فقط من حيث املبد�أ على
النزاعات امل�سلحة .وينطبق القانون الدويل لالجئني (املتمثل يف اتفاقية جنيف
املعنية بو�ضع الالجئني لعام  ،1951والربتوكول الإ�ضايف لعام  )1967فقط على
الأ�شخا�ص الذين ينطبق عليهم الو�ضع القانوين لالجئ ،وكذلك �إىل حد ما،
طالبي اللجوء.

اتفاقيات جنيف

�أظهرت نتائج املقابالت التي �أجريت مع الأ�شخا�ص يف مناطق الأزمات� ،أن
� %39سمعوا بالفعل عن اتفاقيات جنيف .وتوثر املعرفة بهذه االتفاقيات
على مواقف الب�شر من حيث زيادة اال�ستعداد مل�ساعدة اجلرحى من �أفراد
العدو� ،أو �أي �شخ�ص ي�ست�سلم .حيث �أبدى  %38ممن لديهم معرفة
باالتفاقيات الرغبة يف تقدمي امل�ساعدة ،بينما �أبدى  %31فقط ممن ال
يعرفون االتفاقيات رغبتهم يف امل�ساعدة .ويعتقد  %56من الذين �أُجريت
معهم املقابالت� ،أن هذه االتفاقيات حتول دون تفاقم الأو�ضاع يف احلروب.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي �صدرت يف
تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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د

الدفاع املدين

Civil defence

الدفاع املدين هو تنظيم امل�ساعدة وعمليات الإغاثة يف حاالت النزاع والكوارث
الكربى حلماية و�ضمان بقاء ال�سكان املدنيني على قيد احلياة ،واحلد من
الأ�ضرار التي قد تلحق بالأعيان املدنية �إىل �أق�صى حد ممكن .وتحُ ظر مهاجمة
�أفراد خدمات الدفاع املدين الذين تحُ دد هوياتهم بوا�سطة مثلث �أزرق على
�أر�ضية برتقالية.

دونان ،هرني

Dunant, Henry

رجل �أعمال �سوي�سري� ،شهد يف عام  1859معركة �سولفرينو يف لومباردي،
وقد ُ�صدم مبا ر�أي ،و�أ�صدر يف عام  1862كتا ًبا بهذا ال�ش�أن حتت م�سمى
اقرتاحا يتعلق ب�إن�شاء منظمة �إغاثة
"تذكار �سولفرينو" ،وقدم يف هذا الكتاب
ً
تطوعية يف كل الدول الأوروبية ت�ضطلع بدعم الطواقم الطبيبة الع�سكرية .ويف
�سبيل هذا الدعم ،يتعني على كل دولة االعرتاف ر�سم ًيا بحيادية امل�ست�شفيات
الع�سكرية والطواقم الطبية ،مما يكفل حمايتها .وبحلول عام  ،1863ت�أ�س�ست
اللجنة الدولية لإغاثة اجلرحى ،وتغري ا�سمها يف عام � 1876إىل اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر .هذا وقد ُاعتمدت يف جنيف عام  1864االتفاقية الدولية
الأوىل ب�ش�أن حت�سني �أحوال اجلرحى واملر�ضى يف القوات امل�سلحة يف ميدان
احلرب.

ذ
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الذخائر العنقودية

Cluster munitions

ممنهجا وعلى نطاق وا�سع �أثناء
ا�ستخداما
ُا�ستخدمت الذخائر العنقودية
ً
ً
حرب فيتنام وكذلك يف نزاعات م�سلحة �أخرى .وتتكون من قذيفة جموفة
حتتوى على ع�شرات �إىل عدة مئات من القنابل ال�صغرية (ذخائر فرعية)،
تُطلق على م�ساحة وا�سعة .وميكن للذخائر العنقودية �إحداث ت�أثريات ج�سيمة
على الإن�سان حيث �أن ت�أثريها ع�شوائي .وعالو ًة على ذلك ،فالعديد من هذه
الذخائر ال�صغرية ال تنفجر وتظل باقية على الأر�ض ،وبالتايل ت�شكل تهديدً ا
طويل الأجل لل�سكان املدنيني .وقد ُاعتمدت يف مايو� /أيار  2008بدبلن اتفاقية
دولية حتظر ت�صنيع وتخزين ونقل ون�شر الذخائر العنقودية ،وت�ضمنت هذه
االتفاقية � ً
أي�ضا التزامات ب�ش�أن تدمري املخزون ،و�إزالته وم�ساعدة ال�ضحايا.
هذا ،و�صادقت �سوي�سرا على هذه االتفاقية يف 17يوليو /متوز .2012
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ر�صا�ص "دمدم"

Dumdum bullets

ُا�ستخدم "ر�صا�ص دمدم" لأول مرة كذخرية للأ�سلحة النارية مع نهاية القرن
التا�سع ع�شر .وعند اخرتاق الر�صا�صة اجل�سد تت�شظى وتفقد �سرعتها ،على
عك�س الر�صا�ص التقليدي ،حيث ميزق ر�صا�ص دمدم �أن�سجة اجل�سم ويفتت
العظم .وقد ُحظر ا�ستخدامه يف �أول م�ؤمتر دويل لل�سالم عقد يف الهاي يف
عام  ،1899لأ�سباب ترجع �إىل الق�سوة والال�إن�سانية التي ترتبط بهذا النوع من
الأ�سلحة.
وترجع ت�سمية هذا الر�صا�ص بهذا اال�سم �إىل �إحدى �ضواحي مدينة كولكاتا
(كالكوتا) ،حيث ُاخرتع هناك.

�سولفرينو

Solferino

يف هذه القرية الكائنة ب�شمال �إيطاليا ،خا�ضت القوات امل�شرتكة لبيدمونت-
�سردينيا وفرن�سا حر ًبا �ضد االمرباطور النم�ساوي ي  24من �شهر يونيو/
حزيران  .1859وخلفت املعركة � 40ألف �شخ�ص ما بني قتيل وجريح يف امليدان
دون �أن يتلقوا الرعاية الواجبة .وترتبط �سولفرينو با�سم "هرني دونان" الذي
دفعته املذابح التي �شهدها يف ميدان املعركة �إىل ت�أ�سي�س منظمة �إغاثة (اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر).

الكرامة الإن�سانية

طرح  %48من الذين �أجريت معهم املقابالت الت�سا�ؤالت التالية :متى يعد
عمل من �أعمال احلرب غري مقبول؟ متى ميثل عمل من �أعمال احلرب
انتها ًكا لكافة االتفاقيات؟ وجاءت هذه الت�سا�ؤالت يف �سياق احلاالت التي
متثل فيها مثل هذه الأعمال انتها ًكا للكرامة الإن�سانية .يرى � %37أن ا�ستناد
بع�ض �أعمال احلرب �إىل عقيدة دينية �أمر غري �صحيح.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي �صدرت يف
تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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�سري العمليات العدائية

Conduct of hostilities

ين�ص القانون الدويل الإن�ساين على العمليات الع�سكرية والتكتيكات والأ�سلحة
امل�سموح بها يف النزاعات امل�سلحة ،فلي�ست كل و�سائل و�أ�ساليب احلرب م�صرح
بها .ولأغرا�ض جتنب الإ�صابات بني املدنيني والأ�ضرار باملمتلكات املدنية �أو
تقليلها �إىل �أق�صى حد ممكن ،ف�إن مبد�أي التمييز والتنا�سب املقبولني ب�شكل
عام ميثالن الأ�سا�س لعدد حمدد من القواعد ،مثل :حظر الهجمات املبا�شرة
على ال�سكان املدنيني �أو �ضد الأعيان املدنية ،وحظر الهجمات الع�شوائية
وااللتزام باتخاذ التدابري االحرتازية (االحتياطية).

�ش

�شارات (عالمات مميزة)

)Emblems (distinctive sign

تعمل ال�شارات التي ميكن متييزها يف النزاعات امل�سلحة على حماية املن�ش�آت
الطبية الع�سكرية واملدنية وكذلك مباين منظمات الإغاثة الوطنية وموظفيها
من الهجوم (اال�ستخدام لأغرا�ض وقائية) .وت�ستند هذه احلماية �إىل
القانون الدويل مبا�شرة وال تكفلها ال�شارات ذاتهاُ .ي�سمح يف زمن ال�سلم
للجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،وكذلك جمعيات البلورة
(الكري�ستالة) احلمراء با�ستخدام هذه ال�شارات للأن�شطة التي تتوافق مع
مبادئها الت�أ�سي�سية (اال�ستخدام لأغرا�ض داللية)� .أقرت اتفاقيات جنيف لعام

جرائم احلرب

يعتقد  %76من الذين �أجريت معهم املقابالت �أنه يجب حماكمة جمرمي
احلرب .ويرغب  %16بتجاوز الأحداث ون�سيان ه�ؤالء املجرمني بد ًال من
قدما يف حماكمتهم ومعاقبتهم.
امل�ضي ً
ويرى � %56أن عقاب جمرمي احلرب ينبغي �أن ينفذ من قبل حكوماتهم
�أو حماكمهم �أو من قبل ال�سلطات الع�سكرية �أو ال�سيا�سية .بينما يرى %36
�أنه من املتعني �أن ت�ضطلع املحكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف مثل هذه
الق�ضايا.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي �صدرت يف
تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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 1949ا�ستخدام ال�صليب الأحمر ،والهالل الأحمر ،والأ�سد وال�شم�س الأحمرين
(مت التخلي عنها يف عام  )1980ك�شارات .و�أُقرت الكري�ستالة احلمراء يف عام
 2005ك�شارة �إ�ضافية ت�ستعملها الدول التي ال ترغب يف ا�ستعمال ال�شارات
الأ�سا�سية (الأ�صلية) لأ�سباب دينية �أو �أ�سباب �أخرى .حتتوي ال�شارات الأخرى
التي ت�ستخدم لأغرا�ض وقائية ،على الراية البي�ضاء للمقاتلني الذين يرغبون يف
�إجراء مباحثات �أو اال�ست�سالم ،ومثلث �أزرق على �أر�ضية برتقالية ك�شارة للدفاع
املدين .ويحظر القانون ا�ساءة ا�ستعمال هذه ال�شارات.

�شركات ع�سكرية
و�أمنية خا�صة

Private military and
security companies

هناك اجتاه للدول يف حاالت النزاع امل�سلح لإ�سناد العديد من املهام �إىل
ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة .وال تقت�صر مهامها على حماية املدنيني
والبنية التحتية املدنية فح�سب ،بل متتد � ً
أي�ضا لت�شمل �أفراد القوات امل�سلحة
والبنية التحتية الع�سكرية ،وتدريب اجلنود وال�شرطة ،وتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية واخلدمات اللوج�ستية ،وت�شغيل نظم الأ�سلحة ،ف�ضلاً عن جمع
املعلومات اال�ستخباراتية ،ودعم العمليات القتالية يف بع�ض احلاالت .وتتوا�صل
هذه الأطراف الفاعلة اخلا�صة ب�شكل منتظم مع الأ�شخا�ص امل�شمولني بحماية
القانون الدويل الإن�ساين ،وت�شارك �أحيا ًنا م�شاركة مبا�شرة يف العمليات
العدائية .ويلتزم موظفو هذه ال�شركات باحرتام القانون الدويل الإن�ساين،
ويجب على الدول املعنية كفالة ذلك.
�أطلقت �سوي�سرا يف عام  2006بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
مبادرة دولية لكفالة احرتام ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة العاملة يف
مناطق النزاع للقانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان .و�أ�سفرت املبادرة عن
�إ�صدار ما ي�سمى بوثيقة مونرتو يف عام .2008
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�ص
�ض

�صحفيون

Journalists

با�ستثناء املرا�سلني احلربيني املرافقني للقوات امل�سلحة ،يعد ال�صحفيون
أ�شخا�صا مدنيني وم�شمولني باحلماية مبوجب هذه ال�صفة .ومينح الربتوكول
�
ً
الأول الإ�ضايف �إىل اتفاقيات جنيف لعام  1949حماية خا�صة لل�صحفيني
�شريطة �أن يحملوا بطاقة هوية تثبت ذلك.

ال�ضمانات الأ�سا�سية

Fundamental guarantees

مينح القانون الدويل الإن�ساين �ضمانات �أ�سا�سية للأ�شخا�ص الذين ال ي�ستفيدون
من معاملة �أف�ضل يف �ضوء اتفاقيات جنيف لعام  .1949ويت�ضمن احلد الأدنى
من هذه احلماية على �سبيل املثال :احلظر املفرو�ض على التعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وكذلك بع�ض املعايري الدنيا
ب�ش�أن ظروف االحتجاز وعدد من ال�ضمانات الق�ضائية.

�ضرورة ع�سكرية

Military necessity

مبد�أ ال�ضرورة الع�سكرية هو مبد�أ عام ل�سري العمليات العدائية .يتعني يف كل
الأوقات �إثبات �أن القوة الع�سكرية �ضرورية ومتنا�سبة (مبد�أ التنا�سب) ،كما
يتعني التمييز بني املدنيني واملقاتلني ،وكذلك بني الأعيان املدنية والأهداف
الع�سكرية .ويتمثل ال�شاغل الرئي�سي للقانون الدويل الإن�ساين يف حتقيق التوازن
بني ال�ضرورة الع�سكرية واالعتبارات الإن�سانية.

ع

عدوان

Aggression

العدوان هو ا�ستعمال القوة امل�سلحة من قبل دولة ما �ضد �سيادة دولة �أخرى
�أو �سالمة �أرا�ضيها �أو ا�ستقاللها ال�سيا�سي .ورغم �أن القانون الدويل يحظر
من حيث املبد�أ ا�ستخدام القوة الع�سكرية ،ف�إنه ي�ستثنى من ذلك حالتني:
الأوىل ا�ستخدام القوة الع�سكرية للدفاع عن النف�س يف ظروف حمددة حتديدً ا
وا�ضحا� ،أو ا�ستخدامها يف �سياق تدابري املحافظة على ال�سلم والأمن الدوليني
ً
�أو ا�ستعادتهما ،وذلك بناء على قرار من جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
مبوجب الف�صل ال�سابع من امليثاق.

وينبغي عدم اخللط بني مفهوم العدوان يف القانون الدويل العام ،وبني مفهوم
جرمية العدوان يف القانون الدويل اجلنائي �إذ يتعلق الأخري بامل�س�ؤولية
اجلنائية للأفراد.
30
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عمليات حفظ ال�سالم

Peacekeeping operations

تُعد عمليات حفظ ال�سالم الدولية من �أدوات املجتمع الدويل لت�سوية النزاعات
و�إدارة الأزمات .ويجوز ا�ستخدام الو�سائل املدنية والع�سكرية على حد �سواء
لإن�شاء عالقات م�ستقرة و�سلمية .وتطورت هذه العمليات ب�شكل كبري منذ نهاية
احلرب الباردة ،وتنطوي اليوم يف �أغلب الأحوال على جمموعة متنوعة من
املهام ب�شكل �أو�سع حيث ت�شمل حفظ ال�سالم وفر�ض ال�سالم ،ومنع النزاعات،
بناء ال�سالم وتعزيزه ،ف�ضلاً عن العمليات الإن�سانية .وتتم عمليات حفظ
ال�سالم وفر�ض ال�سالم بتكليف من الأمم املتحدة �أو حتت رعايتها ،ويتعني على
القوات امل�شاركة يف هذه العمليات احرتام �أحكام القانون الدويل الإن�ساين متي
�شاركت م�شاركة فاعلة يف نزاع م�سلح مع �أي من الأطراف.

غ
ق

غدر /خداع

Perfidy

يحظر القانون الدويل الإن�ساين قتل �أو جرح �أو �أ�سر العدو باللجوء �إىل الغدر.
وتت�ضمن �أعمال الغدر �أي �شكل من �أ�شكال اخلداع التي ت�ستهدف ك�سب ثقة
عدو ،وحمله على االعتقاد ب�أن له احلق يف احلماية مبوجب قواعد القانون
الدويل الإن�ساين بق�صد خيانة هذه الثقة .ومن �أمثلة الغدر؛ املطالبة كذ ًبا
بو�ضع قانوين م�شمول باحلماية من خالل �إ�ساءة ا�ستخدام الفتات �أو �شارات،
والتظاهر بالعجز على �أ�سا�س الإ�صابة �أو املر�ض.

القانون اجلنائي الدويل

International criminal law

القانون اجلنائي الدويل هو جمموعة القوانني التي تخت�ص بامل�س�ؤولية اجلنائية
اخت�صا�صا مبا�ش ًرا على �أ�سا�س القانون الدويل .وت�شمل اجلرائم
للأفراد
ً
املن�صو�ص عليها يف القانون الدويل جرائم الإبادة اجلماعية وجرائم احلرب،
واجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرمية العدوان ،وهي جرائم يتجاوز ت�أثريها حلدود
دولة ما ،ومن ثم ،فاملالحقة الق�ضائية ملرتكبي هذه اجلرائم ت�صب يف �صالح
املجتمع الدويل ككل.
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القانون الدويل العريف

Customary international law

يعد العرف ،بجانب املعاهدات الدولية� ،أحد م�صدرين رئي�سيني حلقوق الدول
والتزاماتها .ويتم الرجوع �إىل القانون الدويل العريف عندما تتبنى الدول
مواقف معينة ،معتقدة بذلك �أنها تت�صرف وف ًقا اللتزام معني .ويتطلب تطوير
القانون العريف عن�صرين� :أولهما -التكرار املنهجي لنف�س منط �سلوك الدول،
وثانيهما -يقني هذه الدول بـ�أنها تت�صرف مبا يتفق و�أحكام القانون الدويل.
معظم �أحكام القانون الدويل الإن�ساين ،وعلى وجه اخل�صو�ص الأحكام املتعلقة
ب�سري العمليات العدائية ،يتناولها � ً
أي�ضا الآن القانون الدويل العريف ،وبالتايل
فهي ملزمة لكل من الأطراف الفاعلة من الدول وغري الدول.

القوات الع�سكرية متعددة اجلن�سيات

Multinational forces

القوات الع�سكرية متعددة اجلن�سيات �أو القوات الدولية هي ائتالف عدد من
دول خمتلفة تتدخل ع�سكر ًيا ،وتعمل لتنفيذ املهمة ذاتها .ويتعني على القوة
الدولية للم�ساعدة الأمنية احرتام القانون الدويل الإن�ساين.

قوة حامية

Protecting powers

ين�ص القانون الدويل الإن�ساين على حق كل طرف من �أطراف النزاع يف تعيني
دولة حمايدة كقوة حامية .ويتمثل الغر�ض من هذه القوة احلامية يف حماية
م�صالح �أطراف النزاع وكفالة احرتام القانون الدويل الإن�ساين؛ وال�سيما فيما
يتعلق مبعاملة الأ�شخا�ص الذين وقعوا يف قب�ضة العدو .وقد ت�ساهم الدولة
احلامية يف و�ضع نهاية للنزاع مب�ساعيها احلميدة .ومن املعتاد اليوم� ،أن
متار�س اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر دور القوة احلامية.
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International Humanitarian
اللجنة الدولية لتق�صي
احلقائق يف امل�سائل الإن�سانية Fact-Finding Commission

اللجنة الدولية لتق�صي احلقائق يف امل�سائل الإن�سانية ،ومقرها "برن" ،م�ؤ�س�سة
دائمة ميكن للمجتمع الدويل اللجوء �إليها للتحقيق يف مزاعم االنتهاكات
اجل�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين .ي�شمل اخت�صا�صها النزاعات الدولية
امل�سلحة والنزاعات امل�سلحة داخل الدولة الواحدة .وال يجوز للجنة ،املكونة من
 15خب ًريا ،مبا�شرة حتقيق ما حتى يبدي كافة �أطراف النزاع موافقتهم على
ذلك.
وتختلف اللجنة الدولية لتق�صي احلقائق يف امل�سائل الإن�سانية عن �أي حمكمة يف
�أنها ال ت�ستطيع �إ�صدار حكم ق�ضائي .ويقت�صر دورها على �إثبات وقائع الق�ضية.
وهي تخطر �أطراف النزاع مبا تتو�صل �إليها من نتائج وتو�صيات .ويجوز لها
� ً
أي�ضا عر�ض م�ساعيها احلميدة لدعم تطبيق القانون الدويل الإن�ساين.
ت�ستند اللجنة الدولية لتق�صي احلقائق يف امل�سائل الإن�سانية يف عملها على
املادة  90من الربوتوكول الأول الإ�ضايف �إىل اتفاقيات جنيف لعام .1949
وت�ست�ضيف �سوي�سرا الأمانة العامة للجنة الدولية لتق�صي احلقائق يف امل�سائل
الإن�سانية باعتبارها الوديع لهذه االتفاقيات.

اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر

International Committee of
)the Red Cross (ICRC

ت�أ�س�ست اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،ومقرها جنيف ،يف عام  1876خل ًفا
للجنة الدولية لإغاثة اجلرحى .و�أُن�شئت مبوجب القانون ال�سوي�سري كمنظمة
حمايدة م�ستقلة عن احلكومة ،وتتمتع ب�شخ�صية دولية مبوجب اتفاقيات جنيف
وت�ؤدي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر دو ًرا حا�س ًما يف تدوين القانون الدويل.
حددت اتفاقيات جنيف لعام  1949وبرتوكوالها الإ�ضافيان دور ومهام اللجنة
الدولية يف النزاع امل�سلح .وتتمثل �أهم مهامها يف زيارة املحتجزين ،والبحث عن
الأ�شخا�ص املفقودين ،واال�ضطالع بالأن�شطة الإن�سانية مثل تقدمي امل�ساعدات
الطبية وتوفري الغذاء ،والتحقق ل�ضمان االمتثال للقانون الدويل الإن�ساين
ون�شره.
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الجئون

Refugees

ي�ستويف املعني الر�سمي لكلمة "الجئ" �أي �شخ�ص �أجرب على ترك وطنه نظ ًرا
للخوف املربر من اال�ضطهاد على �أ�سا�س العرق� ،أو الدين� ،أو اجلن�سية �أو
االنتماء �إىل فئة اجتماعية معينة� ،أو املعتقدات ال�سيا�سية .وتنظم اتفاقية عام
 1951املتعلقة بالالجئني والربتوكول امللحق بها لعام  1967الو�ضع القانوين
لالجئني.
ويحظى مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية ب�أهمية خا�صة يف هذا ال�سياق .ويحظر هذا
املبد�أ �إعادة الأفراد �إىل الدول التي تتعر�ض فيها حياتهم �أو �سالمتهم البدنية
للخطر .وير�صد مكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
�أو�ضاع الالجئني على م�ستوى العامل ،ويوفر لهم احلماية والدعم مب�ساعدة
املنظمات الإن�سانية ال�شريكة ،وي�ساعدهم عندما يعودون �إىل �أوطانهم �أو
عندما يبا�شرون حياة م�ؤقتة يف بلد اللجوء� ،أو يف بلد م�ضيف جديد .ويتمتع
الالجئون ب�ضمانات خا�صة طوال فرتة النزاع امل�سلح.

ليرب فرن�سي�س

Lieber,Francis

�أثناء احلرب الأهلية الأمريكية ،وبناء على طلب الرئي�س �إبراهام لينكولن يف
عام � ،1863صاغ الربوف�سور فرن�سي�س ليرب مدونة ل�سلوك اجلي�ش يف الواليات
ال�شمالية (جي�ش االحتاد) ،وتعرف با�سم "مدونة ليرب" .وتعد �أول حماولة
لتنظيم القوانني والأعراف يف وقت احلرب .وجمع "ليرب" يف وثيقة واحدة
�أ�شهر القوانني والأعراف ،والتي ت�شكل من خاللها �أ�سا�س اتفاقيتي الهاي
لعامي  ،1899و.1907

م

املبادئ الأ�سا�سية ال�سبعة

Seven fundamental principles

تتم�سك احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ب�سبعة مبادئ
�أ�سا�سية:
•الإن�سانية :منع �أو تخفيف املعاناة الب�شرية وحماية الأرواح وال�صحة و�ضمان
احرتام الكرامة الإن�سانية.
•عدم التحيز  :حظر �أي نوع من �أنواع التمييز.
•احلياد :تلتزم احلركة باحلياد يف ما يتعلق باملوقف الع�سكري وامل�سائل
ال�سيا�سية والعرقية والأيدولوجية والدينية.
•اال�ستقالل :تتمتع احلركة باال�ستقالل يف ما يتعلق باملوقف الع�سكري
وامل�سائل ال�سيا�سية والعرقية والأيدولوجية والدينية وامل�صالح االقت�صادية.
•اخلدمة التطوعية :توفري الإغاثة على �أ�سا�س طوعي ونزيه.
•الوحدة :توجد جمعية واحدة فقط لل�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر يف
كل بلد.
•العاملية :هي حركة عاملية يف الوقت احلا�ضر.

34

م�صطلحات القانون الدويل الإن�ساين

املحاكم املُخ�ص�صة

Ad hoc tribunals

قرر جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،يف �أعقاب النزاعات يف رواندا
ويوغو�سالفيا ال�سابقة� ،إن�شاء حمكمتني جنائيتني دوليتني خم�ص�صتني ملالحقة
مرتكبي جرائم احلرب والإبادة اجلماعية ،واجلرائم �ضد الإن�سانية .وبخالف
املحكمة اجلنائية الدولية ،يتميز االخت�صا�ص الق�ضائي للمحكمتني مبحدودية
املدة املتاحة لنظر الدعوى واقت�صاره على نظر النزاع املحدد .هناك حماكم
�أخرى خمتلطة ت�ضم �أع�ضا ًء حمليني ودوليني ،وتخت�ص باجلرائم املرتكبة يف
نزاعات معينة �أو يف ظل �أنظمة ما .ومن �أمثلة هذه املحاكم املحكمة اخلا�صة
ل�سرياليون والدوائر اال�ستثنائية يف حماكم كمبوديا التي ُعقدت للنظر يف
اجلرائم التي ارتكبت خالل فرتة كمبوت�شيا الدميقراطية.

املحكمة اجلنائية
الدولية

International Criminal
(Court (ICC

تخت�ص املحكمة اجلنائية الدولية ،ومقرها الهاي ،مبحاكمة الأفراد ال�ضالعني
بارتكاب �أخطر اجلرائم التي حتظى باالهتمام الدويل وهي :جرمية الإبادة
اجلماعية ،واجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم اجلرب ،وجرائم العدوان .وت�ؤدي
املحكمة اجلنائية الدولية در ًوا تكميل ًيا �أي �أنها ال تتدخل �إال �إذا بات من الوا�ضح
�أن ال�سلطات الوطنية امل�س�ؤولة يف املقام الأول عن املالحقة الق�ضائية؛ �إما �إنها
غري راغبة فع ًال يف اال�ضطالع بالتحقيق �أو املقا�ضاة� ،أو غري قادرة على ذلك.
ويتمثل الأ�سا�س القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية يف "نظام روما الأ�سا�سي"
الذي دخل حيز النفاذ يف عام .2002

املدنيون

Civilians

كفل القانون الدويل الإن�ساين حتى عام  1949احلماية للجرحى ،واملر�ضى،
واملنكوبني يف البحار ،و�أفراد القوات امل�سلحة امل�أ�سورين .وو�سعت اتفاقيات
جنيف لعام  1949نطاق احلماية يف وقت احلرب لل�سكان املدنيني.
وزاد الربوتوكوالن الإ�ضافيان لعام  1977من درجة احلماية وو�سعا من
نطاقها عن طريق لوائح خا�صة لفئات معينة من املدنيني (الن�ساء ،والأطفال،
والالجئني ،وال�صحفيني).
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املرتزقة

Mercenaries

ي�شارك املرتزقة يف النزاعات امل�سلحة بدون االنت�ساب �إىل القوات امل�سلحة
وبدون حمل جن�سية �أي من �أطرف النزاع .وال يقطنون مناطق يحتلها �أي
من �أطراف النزاع .ويعمل املرتزقة ل�صالح منافعهم املادية البحتة .ومينع
الربوتوكول الأول الإ�ضايف �إىل اتفاقيات جنيف ( )1977ح�صول املرتزقة على
الو�ضع القانونى لكل من املقاتلني و�أ�سرى احلرب.

امل�ساعي احلميدة

Good offices

م�صطلح عام ُي�ستخدم لو�صف جهود طرف ثالث للتو�صل �إىل حل �سلمي
لنزاعات بني طرفني �أو �أكرث .وتهدف امل�ساعي احلميدة �إىل فتح جمال للحوار
بني الأطراف املعنية .وترتاوح امل�ساعي احلميدة من تقدمي الدعم ذي الطابع
التقني �أو التنظيمي (توفري مكان لعقد م�ؤمتر للأطراف املتنازعة على �سبيل
املثال) �إىل الو�ساطة ،وامل�شاركة يف عمليات حفظ ال�سالم الدولية.
وميكن للدول وكذلك اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،وجلنة تق�صي احلقائق
املتعلقة بامل�سائل الإن�سانية الدولية اال�ضطالع مب�ساعيها احلميدة للم�ساعدة
يف �إنهاء النزاع.

امل�شاركة املبا�شرة
يف العمليات العدائية

Direct participation
in hostilities

ُي ْ�س َمح فقط للمقاتلني بامل�شاركة املبا�شرة يف العمليات العدائية .وال�شخ�ص
املدين الذي ي�شارك يف مثل هذه العمليات يفقد ح�صانته من الهجمات فور
م�شاركته فيها .وي�شارك املدنيون ب�شكل متزايد يف الأن�شطة املتعلقة ب�سري
العمليات العدائية .عالو ًة على ذلك ،من ال�صعب –على نحو متزايد -التمييز
بني الوظائف املدنية والوظائف الع�سكرية.
ن�شرت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،بعد �ست �سنوات من املناق�شات والبحث
من قبل اخلرباء ،توجيه تف�سريي ملفهوم امل�شاركة املبا�شرة يف العمليات
العدائية وف ًقا للقانون الدويل الإن�ساين.
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املمتلكات الثقافية

Cultural property

ت�شمل املمتلكات الثقافية؛ الأعيان املنقولة وغري املنقولة التي تعترب مهمة
للرتاث الثقايف للب�شرية ،وكذلك املباين التي تُخرن �أو تُعر�ض بها .وتمُ نح هذه
املمتلكات الثقافية مبوجب القانون الدويل حماية خا�صة يف حالة نزاع م�سلح.
وال يقت�صر حظر الأعمال العدائية �ضد املمتلكات الثقافية فح�سب بل ميتد هذا
احلظر لي�شمل ا�ستخدام هذه املمتلكات الثقافية يف دعم العمليات الع�سكرية �أو
تكون هد ًفا لأعمال انتقامية ،غري �أنه من املحتمل �أن ت�ستثنى حاالت ال�ضرورة
الع�سكرية امللحة ،وتُو�ضع عالمة مميزة على العنا�صر امل�شمولة باحلماية .وقد
نظمت هذه امل�س�ألة اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع
م�سلح لعام  1954وبروتوكوالها الإ�ضافيان .يخت�ص الربوتوكول الأول بحماية
املمتلكات الثقافية �أثناء االحتالل (الأر�ض املحتلة) ،يف حني يعزز الربتوكول
الثاين احلماية ويو�سع من نطاقها لي�شمل النزاعات امل�سلحة غري الدولية،
و ُي ِعرف � ً
أي�ضا امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية.

امل�ؤمتر الدويل
جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر

International Conference
of Red Cross
and Red Crescent Societies

ُيعد امل�ؤمتر الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أعلى هيئة
ا�ست�شارية للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .يجتمع امل�ؤمتر
عادة مرة واحدة كل �أربع �سنوات .وعقد �أول اجتماعاته يف عام  1867يف
باري�س .ويلتقي ممثلو املنظمات الأع�ضاء يف احلركة والدول الأطراف يف
اتفاقيات جنيف ملناق�شة امل�سائل الإن�سانية ،واتخاذ قرارات ب�ش�أنها.

حماربون/مقاتلون

Combatants

يعد جميع �أفراد القوات امل�سلحة ،امل�شاركني يف نزاع دويل م�سلح ،مقاتلني؛
با�ستثناء �أطقم اخلدمات الطبية والدينية .وميكن للمقاتلني امل�شاركة يف �أعمال
احلرب امل�شروعة التي ال يجوز �إخ�ضاعهم للمالحقة اجلنائية �أو تقدميهم
للمحاكمة ب�سببها (امتيازات املقاتلني) .وتمُ نح � ً
أي�ضا-يف ظروف معينة� -صفة
املقاتلني للأ�شخا�ص امل�شاركني يف انتفا�ضة للدفاع عن �إقليمهم الوطني مثل
امللي�شيات املقاتلة ،واملتطوعني ،و�أع�ضاء حركات املقاومة .ويتمتع املقاتلون
الذين وقعوا يف الأ�سر بنف�س الو�ضع القانوين واحلق يف ال�ضمانات املمنوحة
لأ�سرى احلرب.
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خملفات احلرب
القابلة لالنفجار

Explosive remnants
of war

خملفات احلرب القابلة لالنفجار هي �أجهزة وذخائر ملقاة على الأر�ض ومل
تنفجر بعد ،ومن ثم تظل متثل تهديدً ا خط ًريا لل�سكان املدنيني .وقد ن�ص
الربتوكول ب�ش�أن املتفجرات من خملفات احلرب لعام  2003وامللحق باتفاقية
حظر ا�ستعمال �أ�سلحة تقليدية معينة لعام  1980معينة ،على �أن تقوم كافة
الدول الأطراف مبجرد انتهاء القتال ،بو�ضع عالمة على تلك املخلفات يف
املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتها و�إزالتها �أو تدمريها� ،أو توفري املعلومات والدعم
الالزم لإزالة هذه املخلفات من املناطق املعنية� .إال �أن الربوتوكول ال يقيد ن�شر
الأ�سلحة التي ترتك ورائها خملفات قابلة لالنفجار.

مدونة ال�سلوك الدولية
لل�شركات الأمنية
اخلا�صة

International Code of Conduct
for Private Security Companies
)(PMSC

�صدرت يف عام  2010مدونة ال�سلوك الدولية لل�شركات الأمنية اخلا�صة بناء
على مبادرة من �أطراف خمتلفة من بينها �سوي�سرا .وتحُ دد املدونة قواعد
ومبادئ ال�صناعة لتقدمي اخلدمات الأمنية اخلا�صة بطريقة م�س�ؤولة يف �ضوء
حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين .وتنفرد هذه املدونة بح�صولها على
دعم من ال�شركات الأمنية اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات املهنية املختلفة واملنظمات
الإن�سانية ومنظمات املجتمع املدين.

معاناة ال مربر لها

Unnecessary suffering

ُيعد حظر �إحداث معاناة ال مربر لها من املبادئ الأ�سا�سية للقانون الدويل
الإن�ساين ،حيث يفر�ض قيودًا على و�سائل و�أ�ساليب احلرب ،وينبغي �أن يعاين
املقاتلون فقط من القوة ال�ضرورية التي جتعلهم عاجزين عن القتال.

منطقة� /إقليم حمايد

Neutral territory/zone

املنطقة املحايدة هي �أر�ض دولة لي�ست طر ًفا يف النزاع ،واختارت لنف�سها البقاء
على احلياد �إما ب�شكل دائم� ،أو على خلفية نزاع معني.
ينبغي التمييز بني "الأقاليم املحايدة" و"املناطق املحايدة" (املناطق املحايدة،
ومناطق اال�ست�شفاء واملناطق الآمنة ،واملناطق منزوعة ال�سالح) ،التي توجد
داخل �أرا�ضي طرف �أو �أكرث من �أطراف النزاع ،من �أجل ا�ستقبال اجلرحى
واملر�ضى وكذلك املدنيني وغري املقاتلني ،على �سبيل املثال.
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ن

النازحون

Displaced persons

يختلف النازحون عن الالجئني ،من حيث �أن نزوحهم يكون داخل �أوطانهم.
ولهم حق احلماية املمنوحة لكافة املدنيني .ويحظر القانون الدويل الإن�ساين
�صراحة النقل الق�سري للمدنيني �سواء يف النزاعات الدولية وغري الدولية،
ً
واعتربها جرمية حرب.

الن�ساء

Women

يدعو القانون الإن�ساين �إىل توفري حماية خا�صة للن�ساء ،وباعتبارهن مدنيني،
ف�إنهن م�شمولون باحلماية �ضد �أي اعتداء على �شرفهن و�سالمتهن البدنية.
وتتمتع الن�ساء احلوامل و�أمهات الأطفال ال�صغار بالو�ضع القانوين للمر�ضى
واجلرحى الذين يجري نقلهم �إىل مناطق �آمنة ،وهم الأوىل يف تقدمي امل�ساعدة
لهم .هناك �أحكام خا�صة �أخرى توفر حماية للن�ساء امل�شاركات يف القوات
امل�سلحة؛ وعلى �سبيل املثال :حالة و�ضع الن�ساء الالتي يقعن ك�أ�سرى حرب،
والالتي يودعن يف �أماكن منف�صلة عن الرجال حتت الإ�شراف املبا�شر لغريهن
من الن�ساء.

الن�شر

Dissemination

تُعد كفالة احرتام القانون الدويل الإن�ساين من �أهم التزامات الدول الأطراف
يف اتفاقيات جنيف لعام  ،1949وتلتزم الدول الأطراف � ً
أي�ضا ب�إدماج �أحكام
اتفاقيات جنيف يف ت�شريعاتها الوطنية اخلا�صة والعمل على ن�شر القانون
الدويل الإن�ساين يف زمن ال�سلم وكذلك �أثناء النزاع امل�سلح.

نزاع م�سلح

Armed conflict

ينطبق القانون الدويل الإن�ساين على كافة النزاعات امل�سلحة .ورغم �أن
االتفاقيات ذات ال�صلة مل تتطرق �إىل تعريف ماهية النزاع امل�سلح ،ف�إن الفقه
القانوين ذهب �إىل ما يلي" :يوجد نزاع م�سلح �إذا مت اللجوء �إىل ا�ستخدام
القوة امل�سلحة بني الدول� ،أو العنف امل�سلح طويل الأمد بني ال�سلطات احلكومية
وجماعات م�سلحة منظمة �أو بني هذه اجلماعات داخل الدولة الواحدة .ومن
ثم ،ميكن �أن تكون النزاعات امل�سلحة دولية �أو غري دولية .فالنزاعات غري
الدولية ينبغي �أن ت�صل �إىل م�ستوى معني من احلدة ويجب �أن تكون اجلماعات
امل�سلحة منظمة بدرجة معينة لو�صفها بذلك .وال يغطي القانون الدويل
الإن�ساين التوترات الداخلية مثل �أعمال ال�شغب ،و�أعمال العنف املنعزلة �أو
املتفرقة ،وكذلك الأحداث املماثلة.
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نظام روما الأ�سا�سي

Rome Statute

نظام روما الأ�سا�سي ،هو املعاهدة التي ت�أ�س�ست مبوجبها املحكمة اجلنائية
الدولية ،ومقرها الهاي .وينظم هيكل وعمل املحكمة ،وكذلك اخت�صا�صها
باملالحقة اجلنائية جلرمية الإبادة اجلماعية ،واجلرائم �ضد الإن�سانية
وجرائم احلرب وجرمية العدوان ،التي يرتكبها الفردُ .اعتمد النظام الأ�سا�سي
يف يوليو /متوز  1998يف روما ،ودخل حيز النفاذ يف عام  .2002و�صادقت
�سوي�سرا على نظام روما الأ�سا�سي يف عام .2001

و

الوديع

Depositary

الوديع ملعاهدة دولية هو منظمة دولية �أو دولة ت�ضطلع يف املقام الأول مبهام
املوثق ،وت�شتمل هذه املهام على حفظ الوثائق ،والت�صديق عليها ،والقبول،
وحفظ ونقل الر�سائل ،التحفظات والإعالنات .وتُعد �سوي�سرا الوديع لعدد من
االتفاقيات الدولية مبا يف ذلك ،اتفاقية جنيف الأربع لعام  ،1949والربوتوكولني
الإ�ضافيني الأول والثاين لعام  1977والربوتوكول الإ�ضايف الثالث لعام .2005

الوكالة املركزية
للبحث عن املفقودين

Central Tracing
Agency

�أن�شئت الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين حتت رعاية اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ومقرها جنيف .وجاء �إن�شاء الوكالة املركزية للبحث عن
املفقودين خل ًفا للوكالة املركزية لأ�سرى احلرب التي كانت ت�ضطلع �إبان احلرب
العاملية الأوىل والثانية بالدفاع عن حقوق �أ�سرى احلرب وحقوق عائالتهم يف
معرفة ما �آل �إليه م�صريهم .وتعمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات خدمات املعلومات الر�سمية التابعة للهيئات الوطنية،
ومندوبي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،وامل�ؤ�س�سات الأخرى النا�شطة يف
هذا املجال .وتتوىل الوكالة تن�سيق عملية البحث عن الأ�شخا�ص املفقودين،
وتقدمي معلومات ب�ش�أن �أ�سرى احلرب واملحتجزين الآخرين ،وتنفيذ عمليات
نقل ال�سجناء و�إعادتهم �إىل �أوطانهم ،وتعمل الوكالة � ً
أي�ضا على نقل الر�سائل
وامل�ساعدة على جمع �شمل العائالت.
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وثيقة مونرتو

Montreux Document

حتدد وثيقة مونرتو ،ال�صادرة يف � 17سبتمرب� /أيلول  ،2008كيفية انطباق
القانون الدويل على �أن�شطة ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة عند عملها
يف منطقة نزاع م�سلح .وتت�ضمن هذه الوثيقة جمموعة من املمار�سات اجليدة
والتي تهدف �إىل م�ساعدة الدول على اتخاذ التدابري على امل�ستوى الوطني
للوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل .وتُعرب وثيقة مونرتو عن التوافق
ب�ش�أن انطباق القانون الدويل على ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة،
وعدم وجود فراغ قانوين ب�ش�أن �أن�شطتها .ومتثل هذه الوثيقة م�ساهمة عملية
وواقعية ت�ستهدف تعزيز احرتام القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان.
وهي تعالج امل�سائل القانونية التي تثريها ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة
ملزما من الناحية القانونية.
بدون �إ�ضافة التزامات جديدة .وهي لي�ست �ص ًكا ً

و�سائل و�أ�ساليب احلرب

Means and methods of warfare

لي�س كل �شيء جائز حتى يف احلرب .فهناك و�سائل و�أ�ساليب حمظورة منها
الغدر ،ون�شر الإرهاب والتجوع و�أعمال النهب ،واحتجاز رهائن ،والقيام ب�أعمال
انتقامية �ضد ال�سكان املدنيني� ،أو �ضد الأهداف غري الع�سكرية ،والرتحيل،
والتجنيد الق�سري لأ�سرى احلرب �أو الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية ،والهجمات
الع�شوائية ،منع احلماية للأ�شخا�ص غري امل�شاركني يف القتال .وحتظر �صراح ًة
الأ�سلحة التي ت�سبب معاناة ال مربر لها .وهناك عدد من االتفاقيات التي تقيد
اختيار الأ�سلحة ،وحتظر ت�صنيع �أ�سلحة معينة وتخزينها ونقلها �أو ن�شرها.

منظمات احلماية

�أي من املنظمات ت�ؤدي دو ًرا حمور ًيا يف حماية املدنيني يف �أوقات احلرب؟
ذكر  %42من الذين �أجريت معهم املقابالت ،اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ،وال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر ،بو�صفها من املنظمات الأكرث
ت�أث ًريا .جاءت الأمم املتحدة يف املركز الثاين بن�سبة  %32وجاءت بعدها
املنظمات الإن�سانية الدولية واملنظمات غري احلكومية .جاءت القيادات
الدينية يف املركز الرابع بن�سبة .%18
�أظهرت النتائج �أن  %84من الذين �أجريت معهم املقابالت قادرون على
التعرف على �شارة ال�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر ب�شكل �صحيح.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي �صدرت يف
تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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و�صول امل�ساعدات الإن�سانية

Humanitarian access

يف حالة عدم ح�صول ال�سكان املدنيني على �إمدادات غذائية كافية ،ف�إن القانون
الدويل الإن�ساين ين�ص على تنفيذ �أعمال �إغاثة �إن�سانية ،غري متحيزة وغري
متييزية ،وتخ�ضع ملوافقة الأطراف املعنية�( .إال يف حاالت االحتالل ،حيث تلتزم
قوات االحتالل بقبول �أعمال الإغاثة الإن�سانية) .و ُيلزم الدول � ً
أي�ضا بال�سماح
بو�صول �شحنات الإغاثة وتي�سري و�صولها ب�شكل �سريع وبدون عراقيل .ويحق
لل�سكان املدنيني اللجوء �إىل �أي منظمة ت�ستطيع �أن ت�أتي �إليهم مل�ساعدتهم.
وبالرغم من ذلك ،ف�إن املنظمات الإن�سانية غال ًبا ال ت�صل �إىل املدنيني الذين
هم يف حاجة للم�ساعدة واحلماية �أثناء النزاعات امل�سلحة ،ويرجع ذلك �إما
�إىل رف�ض �أطراف النزاع �إعطاء ت�صريح بذلك� ،أو ب�سبب �صعوبات جغرافية �أو
لوج�ستية� ،أو عقبات بريوقراطية� ،أو اعتبارات الأمنية.
وتنطبق حقوق الإن�سان يف الوقت احلا�ضر على جميع الأ�شخا�ص يف كل الأوقات،
على الرغم من �أن القانون الدويل الإن�ساين له الأ�سبقية يف النزاعات امل�سلحة
بو�صفة من قواعد اخل�صو�صية.

وقف �إطالق النار

Ceasefire

يق�صد بوقف �إطالق النار الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية �أو �إنهائها.
و ُي�شري هذا املفهوم الع�سكري �إىل كل من االتفاقيات التي مت التفاو�ض ب�ش�أنها
بني �أطراف النزاع و�إنهاء كافة الأن�شطة الع�سكرية من جانب �أحد الأطراف،
لفرتة زمنية حمددة �أو يف منطقة معينة.
كيف يعاين املقاتلون يف احلروب؟*

ُجرح ما يقرب من  %29من املقاتلني يف املناطق التي مزقتها احلرب،
و %18منهم وقعوا يف الأ�سر ،وتعر�ض  %20من الأ�سرى للتعذيب.
و�صرح كما �أن  %40من ه�ؤالء ال�سجناء �صرحوا ب�أن عدد من �أفراد
�أ�سرهم قد ُق ِت ُلوا.
* نتائج م�شاورات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر حول العامل التي
�صدرت يف تقرير بعنوان "النا�س واحلرب".
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