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مقدمة

للعمل مبواد استكشاف القانون اإلنساني، ليس على املعلمني أن 
يكونوا خبراء بهذا القانون. ولكن ميكن أن يرغب البعض منهم 

في استكشاف مسائل قانونية معينة مبزيد من التعمق. وميكن 
أن يبحث املعلمون في حاالت أخرى عن أجوبة عن أسئلة محددة 

وأحيانًا صعبة يطرحها طالبهم.

هذا الكتيب معّد أساًسا لدعم املعلمني في استخدامهم ملواد 
استكشاف القانون اإلنساني، ولتوفير ثقة أكبر لديهم في العمل 
مبوضوعات القانون الدولي اإلنساني. ويتوسع الكتيب في مضمون 

القانون الدولي اإلنساني املدرج في الوحدات التعليمية، بإيضاح 
تفاصيل معينة أو طرح مسائل قانونية ذات صلة. كما يكمل 

أيًضا مسرد املصطلحات، ويتعدى مجرد التعريفات ليقدم حتليالت 
أكثر دقة جلوانب معينة من القانون الدولي اإلنساني. وفي حني 

ميكن أن يشعر البعض من املعلمني بأنهم بحاجة إلى هذا الدعم 
في القانون الدولي اإلنساني، ميكن أن يشعر البعض اآلخر بارتياح 

في استخدام مواد استكشاف القانون اإلنساني بدونه.

ومن خالل النسق املعتمد في طرح أسئلة وأجوبة مباشرة، يعالج 
هذا الكتيب املسائل بحسب ترتيبها كما تندرج في الوحدات 
التعليمية. ولتسهيل فهم مصطلحات ومختصرات معينة، 

وضعت قائمة بذلك في آخر الكتيب.

 مالحظة  مع أّن هذا الكتيب يختص بالوحدات التعليمية 

الستكشاف القانون اإلنساني، إال أنه من املمكن أيًضا أن 

يكون مفيًدا ألشخاص ال يعملون في مواد استكشاف القانون 

اإلنساني، ولكنهم يرغبون بأجوبة موجزة عن أسئلة معينة عن 

القانون الدولي اإلنساني.

استكشاف القانون اإلنساني هو برنامج تربية يعّرف اليافعني من عمر 13 إلى 18 
سنة على القواعد واملبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني.
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األسئلة

استكشاف القانون اإلنساني
دليل القانون الدولي اإلنس��اني

1. هل كل شيء مسموح به أثناء احلرب؟

كال. فاحلرب حتكمها مجموعة من القواعد الدولية التي كرستها 
معاهدات أو أعراف من أجل ضمان احلؤول دون حصول املشاكل 

اإلنسانية التي تنشأ نتيجة للنزاع املسلح، أو من أجل االستجابة 
لها. وتعرف هذه القواعد إجماالً ب�ِ “قانون النزاعات املسلحة” 

أو“القانون الدولي اإلنساني”.

 الغرض من القانون الدولي اإلنساني هو احلد من املعاناة 
التي تسببها احلرب، وذلك بتقييد وسائل وأساليب القتال 

املستخدمة، وبحماية األشخاص غير املشاركني في القتال، أو 
الذين كفوا عن املشاركة فيه.

2. من يضع القواعد؟

اجملموعة الدولية املكونة من الدول. فهي تستحدث، وتقر، وتعتمد 
قواعد القانون الدولي اإلنساني، بتكريس معاهدات وقواعد 

عرفية.

3. ملاذا ال يتم حترمي احلرب بدالً من محاولة صياغة قواعد 
إلدارتها بشكل سليم؟ أال يضفي وجود هذه القواعد بحد 

ذاته مشروعية على احلرب؟

في واقع األمر، فإّن اللجوء إلى احلرب محظور بشكل عام في أيامنا 
هذه.

ففي العام 1919، كّرس ميثاق عصبة األمم إجراءات لتسوية 
املنازعات بني الدول بالطرق السلمية، وذلك في محاولة لتفادي 

احلرب. وكان ميثاق كيلوغ- بريان للعام 1928 أول معاهدة دولية 
لتحرمي احلرب. وتابع اعتماد ميثاق االمم املتحدة في العام 1945 

هذا التوجه. ويضيف امليثاق خطوة باإلعالن أّن الدول األعضاء في 
األمم املتحدة يجب أن متتنع عن استخدام القوة أو التهديد بذلك 
في عالقاتها الدولية. ويذكر حالتني فقط يكون استخدام القوة 

فيهما مسموًحا به: عندما يقرر مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
استخدام القوة بشكل جماعي الستعادة السلم واألمن الدوليني، 

وللدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية في حالة حدوث 
هجوم مسلح ضد دولة عضو في األمم املتحدة. وال يتناول ميثاق 
األمم املتحدة استخدام القوة في النزاعات املسلحة غير الدولية.

ويظهر التاريخ أّن حترمي احلرب ال مينع حدوثها. وفي حني أّن اجلهود 
الرامية إلى تعزيز احلوار، والدبلوماسية، وغيرها من الوسائل 

السلمية حلل اخلالفات ينبغي أن تستمر، إال أّن من املرجح أن يظل 
النزاع املسلح حقيقة مروعة. ولهذا السبب يضع القانون الدولي 
اإلنساني قواعد إلدارة احلرب: من أجل احلد من املعاناة والضرر الذي 

تلحقه احلرب بالناس، واملمتلكات، والبيئة.

لذلك، فاحلقيقة في أّن القانون الدولي اإلنساني يوفر قواعد 
للحرب، ال يعني ذلك أنه يتغاضى عن احلرب أو يضفي عليها 

مشروعية؛ بل يعني فقط أّن القانون الدولي اإلنساني، وألسباب 
إنسانية، يركز على آثار احلرب ويترك مشروعية احلروب ليتم 

حتديدها وفًقا مليثاق األمم املتحدة.

4. هل بعض احلروب أكثر “عدالة” من غيرها؟

ال يتناول القانون اإلنساني هذه املسألة. وال يقرر القانون الدولي 
اإلنساني ما إذا كانت احلرب مشروعة أو عادلة؛ فهذا األمر حتكمه 
مجموعة مختلفة من القواعد تسمى “قانون اللجوء إلى القوة 

jus ad bellum”، وينظمها ميثاق األمم املتحدة.

وقد جرى تطوير القانون الدولي اإلنساني للتعامل مع حاالت 
النزاع املسلح. وهو يسعى، ألسباب إنسانية، للحد من آثار 

النزاع املسلح بوضع قواعد بشأن الطرق التي ميكن أن يتم بها 
 .”jus in bello خوض احلرب، ويعرف أيضاً ب�ِ “القانون في احلرب

ويتعامل القانون الدولي اإلنساني مع واقع احلرب دون اعتبار 
ألسباب نزاع معني أو مشروعيته. وتنطبق أحكامه على جميع 

ضحايا احلرب، بصرف النظر عن اجلانب الذي ينتمون إليه، أو أسباب 
النزاع أو مشروعيته، أو عدالة القضية.

5. هل يوجد فرق بني مصطلحي “حرب” 

و“نزاع مسلح”؟

في حني أنه غالًبا ما يتم استعمال هذين املصطلحني بشكل 
مترادف، إال أنه من املهم أن نالحظ كيف مييز القانون الدولي 

اإلنساني بني الفكرة التقليدية ملصطلح “احلرب” وبني املفهوم 
احلديث ملصطلح “النزاع املسلح”.

مع اعتماد اتفاقيات جنيف األربع، مت استبدال كلمة “حرب” 
مبصطلح “نزاع مسلح”. وكان األساس املنطقي لهذا البديل 
املدروس، توسيع نطاق احلماية اإلنسانية ليشمل حاالت أخرى 

غير تلك احملددة حصرًا باملعنى القانوني لكلمة “حرب”. ويصّعب 
هذا البديل األمر على الدول في أن تنكر انطباق القانون الدولي 

اإلنساني على أي عمل عدائي من املمكن أن ترتكبه، وأن تدعي أنه 
ال يرتقي إلى عمل من أعمال احلرب، وأنه كان فقط، كما قد تقول، 
دفاًعا عن النفس، أو عمالً من أعمال الشرطة. ويشمل مصطلح 
“النزاع املسلح” استخدام القوة املسلحة في أي نزاع ينشأ بني 

دولتني، أو بني القوات املسلحة التابعة لدولة وجماعة مسلحة، 
أو بني جماعات مسلحة داخل الدولة. وهذا يجعل من الواضح 
انطباق القانون الدولي اإلنساني في كل هذه الظروف، حتى إذا 
ادعى أحد األطراف في نزاع كهذا أنه لم يكن “في حالة حرب”.
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6. متى ينطبق القانون الدولي اإلنساني؟

ينطبق القانون الدولي اإلنساني في جميع حاالت النزاع املسلح. 
ويوجد عدد من السيناريوهات اخملتلفة التي ميكن تعريفها كنزاع 
مسلح. وهناك عدد من العوامل التي يتعني أخذها في احلسبان 

قبل توصيف الوضع بأنه نزاع مسلح، وبأنه يخضع بالتالي لقواعد 
القانون الدولي اإلنساني.

هناك مبدأ مقبول على نطاق واسع مفاده أّن أي خالف بني أطراف 
متصارعة ميكن أن يؤدي إلى استخدام القوة املسلحة، وميكن أن 

ينتج عنه نزاع مسلح. والنزاع املسلح ميكن أن يكون إما “دولًيا” 
)بني دولتني أو أكثر( وإما “غير دولي” )بني السلطات احلكومية 

وجماعات مسلحة منظمة، أو بني مثل هذه اجلماعات، داخل 
دولة ما(. ومن املهم أن نؤكد أنه من املمكن أن يتطور أحد أنواع 

النزاعات املسلحة إلى نوع آخر.

إن حدوث أعمال عدائية كأمر واقع لهو أمر كاٍف ليتم انطباق 
القانون الدولي اإلنساني، حتى من دون إعالن رسمي للحرب، 

وحتى إذا كان أحد األطراف ينفي وجود حالة حرب.

وال ينطبق القانون الدولي اإلنساني في حاالت العنف الداخلي، 
مثل التظاهرات، أو االضطرابات، أو أعمال الشغب، أو التوترات 

الداخلية. غير أنه يصعب في كثير من األحيان التمييز بني 
النزاعات املسلحة غير الدولية ومثل هذه احلاالت.

7. من امللَزم بالقانون الدولي اإلنساني؟

جميع األطراف في نزاع مسلح - سواء أكانت دوالً، أو لم تكن - 
فهي ملزمة بقواعد القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة. هذا 
هو واقع احلال على الرغم من أّن الدول وحدها يجوز أن تصبح 

أطراًفا في املعاهدات الدولية، وبالتالي في اتفاقيات جنيف األربع 
وبروتوكوالتها اإلضافية.

ال يجب على الدول األطراف “أن حتترم” القانون الدولي اإلنساني 
فحسب، بل “أن تكفل احترامه” أيًضا في جميع األحوال. وفي 

حني أّن التزامات اجلماعات املسلحة من غير الدول ميكن أن تختلف 
عن التزامات الدول ذات السيادة، إال أّن معظم قواعد القانون 

الدولي اإلنساني العرفية تنطبق على جميع أطراف النزاع. كما 
أّن اجلماعات املسلحة من غير الدول ملزمة عموًما بالقواعد 
التعاهدية للقانون الدولي اإلنساني املنطبقة في النزاعات 

املسلحة غير الدولية.

عالوة على ذلك، يطلب من الدول التي ليست أطراًفا في نزاع 
مسلح أال تشجع طرًفا على أن ينتهك القانون الدولي اإلنساني،

أو أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يساعد في ارتكاب انتهاكات 
القانون الدولي اإلنساني. ويفسر هذا االلتزام عموًما على أنه 

يقتضي من الدول التي ليست أطراًفا في النزاع املسلح أن تتخذ 
جميع التدابير املناسبة ملنع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 

التي يرتكبها أي طرف من أطراف النزاع، أو وضع حد لها.

8. هل يعرّف القانون الدولي اإلنساني “الكرامة اإلنسانية”؟

ال يحدد القانون الدولي اإلنساني تعريًفا ل�ِ “الكرامة اإلنسانية”، 

ولكن أحكامه تكفل احترام الكرامة اإلنسانية وحمايتها أثناء 

النزاع املسلح.

9. ما هي العالقة بني اللجنة الدولية للصليب األحمر 
واجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر؟ وما 
هي أدوارها ومسؤولياتها ضمن احلركة الدولية للصليب 

األحمر والهالل األحمر؟

تشكل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، 

واجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )اجلمعيات 

الوطنية(، واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

)االحتاد الدولي(، مًعا، احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر. ولكل من هذه املكونات هيكليتها اخلاصة، وإجراءاتها 

العملية، وهي تكمل بعضها البعض في القيام بالعمل 

اإلنساني. ويسترشد عمل احلركة بسبعة مبادئ أساسية هي: 

اإلنسانية، وعدم التحيز، واحلياد ، واالستقالل، واخلدمة التطوعية، 

والوحدة، والعاملية، والتي توفر مرجًعا منوذجًيا عاملًيا جلميع 

أعضائها.

واللجنة الدولية للصليب األحمر، التي تأسست عام 1863، هي 

الهيئة املؤسسة للحركة. ولها تفويض محدد، ورصيد من اخلبرة، 

في حاالت النزاع املسلح. وباإلضافة إلى أنشطتها العملياتية في 

حماية ومساعدة ضحايا النزاع املسلح، فهي تقوم أيًضا بترويج 

القانون الدولي اإلنساني والعمل كراعية لصكوك هذا القانون.

وتقوم اجلمعيات الوطنية بالعمل كمساعدة للسلطات العامة 

في اجملال اإلنساني في بلدانها، وهي تقدم مجموعة من اخلدمات 

التي تشمل اإلغاثة في حاالت الكوارث والبرامج الصحية 

واالجتماعية. وفي وقت احلرب، تقدم اجلمعيات الوطنية املساعدة 

للمدنيني املتأثرين بالنزاع، وتدعم، عند االقتضاء، اخلدمات الطبية 

جليوش بلدانها. وتعمل اللجنة الدولية مع اجلمعيات الوطنية في 

بلدانها وفي اخلارج، وبخاصة في املناطق املتأثرة بالنزاع املسلح، أو 

التي يُحتمل أن تتأثر به. وفي الوقت عينه، تتعاون اللجنة الدولية 

مع اجلمعيات الوطنية في وقت السلم لتعزيز قدرات اجلمعيات 

الوطنية في االستجابة لألزمات احمللية.

ويقوم االحتاد الدولي بإدارة وتنسيق املساعدات الدولية التي 

تقدمها احلركة لضحايا الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، 

ولالجئني، وأثناء حاالت الطوارئ الصحية العامة. وعندما تكون 

احلاجة ملثل هذه املساعدات في بلد متأثر بنزاع مسلح، يعمل 

االحتاد الدولي، بشكل خاص، بتعاون وثيق مع اللجنة الدولية.
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وحتكم العالقة بني املكونات الثالثة للحركة لوائح مفصلة 
متعددة تضمن الكفاءة في العمل على مساعدة الناس الضعفاء 

في أنحاء العالم.

10. إذا كان النصر هو الهدف األساسي للحرب، أال تبرر 
الغاية الوسيلة؟

احلرب أو العنف املسلح وسيلة تستخدم من جانب الدول 
واجلماعات املسلحة من غير الدول، من أجل حل اخلالفات وحتقيق 

بعض الطموحات. وتستخدم القوة املسلحة لتحقيق الهدف 
النهائي، في النصر على طرف معاد. بيد أن هذا الهدف – 

“النصر” في احلرب - ال يبرر استعمال كل الوسائل املتاحة، ألنه 
يجب أن تؤخذ االعتبارات اإلنسانية في احلسبان، حتى في احلرب.

وينص إعالن سان بيترسبورغ ، الذي اعتمد في العام 1868، على 
أّن الهدف الشرعي الوحيد للحرب هو إضعاف القوات العسكرية 

للعدو. وعالوة على ذلك، أكد اإلعالن على القاعدة العرفية التي 
حتظر استخدام األسلحة والقذائف واملواد املصممة للتسبب بآالم 

ال مبرر لها.

ومنذ العام 1868، جرى توسيع نطاق القواعد التي حتكم احلرب 
بشكل ملحوظ. فالقانون الدولي اإلنساني احلديث يقيد، أو 
يحظر، استخدام مجموعة واسعة من الوسائل واألساليب 

املستخدمة في احلرب.

11. كيف تختلف النزاعات املسلحة الدولية عن النزاعات 
املسلحة غير الدولية؟

ميكن أن يكون النزاع املسلح دولًيا، أو غير دولي، أو كليهما. ويوفر 
القانون الدولي اإلنساني احلماية للناس في مثل هذه احلاالت.

يوصف النزاع املسلح بأنه دولي:

عند إعالن احلرب، أو عندما تستخدم القوة املسلحة بني دولتني  	•
أو أكثر )حتى إذا لم تعترف إحدى الدول بحالة احلرب أو لم 

تعلنها(، أو
عند احتالل جزء من أراضي دولة أو كامل أراضيها )حتى إذا لم  	•

يواجه هذا االحتالل أّي مقاومة مسلحة(، أو
عندما يقاتل أناس ضد السيطرة االستعمارية، أو االحتالل  	•

األجنبي، أو ضد األنظمة العنصرية، من أجل ممارسة حقهم في 
تقرير مصيرهم.

وفي النزاعات املسلحة الدولية ، يستند القانون املنطبق إلى 
اتفاقيات جنيف األربع، والبروتوكول األول اإلضافي لعام 1977 

)البروتوكول األول اإلضافي(، واتفاقيات محددة بشأن استخدام 
أسلحة معينة، وإلى القانون الدولي اإلنساني العرفي.

ويوصف النزاع املسلح بأنه غير دولي:

عندما تقاتل القوات املسلحة إلحدى الدول جماعة مسلحة  	•
منظمة، أو

عندما تتقاتل جماعات مسلحة منظمة فيما بينها.وميكن أال  	•
يتم هذا النزاع على أراضي دولة واحدة فقط، ولكن عبر احلدود 

أيًضا. والسمة املميزة للنزاع املسلح غير الدولي هي أّن أحد 
أطراف النزاع هو جماعة مسلحة، وليس دولة.

وفي النزاعات غير الدولية، يجوز أن يستند القانون املنطبق إلى 
املادة 3 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع )املادة 3 املشتركة(، 

والبروتوكول الثاني اإلضافي لعام 1977 )البروتوكول الثاني 
اإلضافي(، واتفاقيات محددة بشأن استخدام أسلحة معينة، وإلى 

القانون الدولي اإلنساني العرفي.

12. كيف ميكن أن يصبح النزاع املسلح “مدّوالً”؟

يصف مصطلح “النزاع املسلح املدّول” نزاًعا بدأ كنزاع مسلح غير 
دولي وتطور ليصبح نزاًعا دولًيا بسبب تدخل دولة أجنبية أو أكثر.

وميكن أن يتطور هذا الوضع إلى ظروف عديدة، تكون في أغلب 
األحيان معقدة، وتشمل ما يلي:

حرب تنطوي على تدخل عسكري أو سيطرة كلية متارسها دولة  	•
أجنبية لدعم جماعة مسلحة تقاتل ضد حكومة؛

قتال بني جماعتني مسلحتني أو أكثر داخل إحدى الدول، ودول  	•
أجنبية متارس سيطرة كلية على كل من هذه اجملموعات؛

حرب بني دولتني أجنبيتني تدخلتا عسكريًا في نزاع مسلح غير  	•
دولي دعًما جلماعتني مسلحتني متنازعتني.

وإذا انسحبت الدولة األجنبية من النزاع  أو توقفت عن ممارسة 
السيطرة الكلية، يعود النزاع املسلح إلى وضعه غير الدولي؛ 

شريطة أن يكون الوضع ما زال يفي بجميع معايير النزاع املسلح 
غير الدولي.  
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13. ما هو الفرق بني “التوقيع” و“التصديق” على 
املعاهدة؟

ميكن للدول أن تعرب عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة بطرق 
متنوعة، مثل التوقيع أو التصديق عليها.

بعد اعتماد املعاهدة، يفتح في العادة باب التوقيع عليها لفترة 
معينة من الزمن. وعند توقيعها على معاهدة، تكون الدولة 

ملزمة باالمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يخالف القصد 
والغرض من املعاهدة. وإذا لم يكن هناك ما يشير في املعاهدة 

إلى وجوب اتخاذ خطوات إضافية بعد التوقيع، فإّن القيام 
بالتوقيع يعتبر تكريًسا ملوافقة الدولة على االلتزام بها. ومع 

ذلك، غالًبا ما يطلب من الدول اتخاذ خطوة أخرى بعد التوقيع 
على املعاهدة لتكريس موافقتها على االلتزام بها: وهذا ما 

يسمى “التصديق”. وإذا كان التصديق مطلوبًا، فالتوقيع على 
املعاهدة ال يعكس سوى التزام الدولة مبتابعة أية إجراءات 

ضرورية للتصديق على تلك املعاهدة. وفي أغلب األحيان، تكون 
هذه اخلطوة اإلضافية ضرورية، ألّن لدى الكثير من الدول شروطا 

دستورية توجب موافقة تشريعية أو برملانية على توقيع املعاهدة 
قبل أن تصبح ملزمة للدولة.

14. ما هي قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تلزم الدول 
مبا يتعدى معاهدات القانون اإلنساني املوافق عليها؟

القانون الدولي العرفي هو مصدر معروف للقانون، وملزم جلميع 
الدول، بغض النظر عن املعاهدات التي قبلتها الدول رسمًيا. وخالًفا 
للقانون التعاهدي، فالقانون الدولي اإلنساني العرفي ليس مكتوبًا، 

وال يحتاج إلى قبول رسمي. وهو مستمد من املمارسات العامة، 
الواسعة االنتشار، والتمثيلية، واملنتظمة فعلًيا، واملقبولة كقانون. 

وفي هذا السياق، ترتبط “املمارسة” باملمارسات الرسمية للدول، 
وتشمل البيانات الرسمية الصادرة عن الدول، وكذلك مجموعة 

متنوعة من الوثائق الرسمية األخرى، مثل التقارير بشأن عمليات 
عسكرية، والكتيبات العسكرية، والتشريعات الوطنية، والسوابق 
القضائية. والشرط في أن تكون هذه املمارسة “مقبولة كقانون” 

مييز القانون العرفي عن املمارسات املتبعة كمسألة سياسية، 
على سبيل املثال. ولذلك، فإّن القانون الدولي اإلنساني العرفي 

ملزم جلميع الدول التي لم تقبل رسمًيا معاهدات القانون الدولي 
اإلنساني.

وعالوة على ذلك، فإّن معظم قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي 
تنطبق على النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء. 

وبذلك يسد القانون الدولي اإلنساني العرفي الكثير من الثغرات 
التي خلفها القانون التعاهدي ألّن القواعد التعاهدية التي حتكم 

النزاعات املسلحة غير الدولية محدودة النطاق والعدد.

15. ما هي معاهدات القانون الدولي اإلنساني األساسية؟

جرى تطور القانون الدولي اإلنساني املعاصر على مراحل مجاراة 

للتطور في األسلحة، ولألمناط اجلديدة للنزاعات، وما زال مستمرًا 

على هذا املنوال. وفيما يلي معاهدات القانون الدولي اإلنساني 

األساسية، مدرجة بحسب التسلسل الزمني، وفًقا لتاريخ 

اعتمادها:

1864: اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى باجليوش في 
امليدان

1868: إعالن سان بيترسبورغ )الذي يحظر استعمال 
قذائف معينة في وقت احلرب(

1899: اتفاقيات الهاي )التي تعنى بقوانني وأعراف احلرب 
البرية، واقتباس مبادئ اتفاقية جنيف للعام 1864 

لكي تنطبق على احلرب البحرية(

1906: اتفاقية لتحسني حال اجلرحى واملرضى باجليوش 
في امليدان )التي تنقح وتطور اتفاقية جنيف للعام 

)1864

1907: مراجعة اتفاقيات الهاي للعام 1899 واعتماد 
اتفاقيات جديدة

1925: بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات 
اخلانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل اجلرثومية 

في احلرب

1929: اتفاقية لتحسني حال اجلرحى واملرضى باجليوش 
في امليدان )التي تنقح وتطور اتفاقية جنيف للعام 

)1906

1929: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب

1949: اتفاقيات جنيف األربع )التي تنقح وتطور اتفاقيات 
جنيف للعام 1929(

حتسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة في  	• 	
امليدان

حتسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات  	• 	
املسلحة في البحار
معاملة أسرى احلرب 	• 	

•	 حماية األشخاص املدنيني في وقت احلرب 	
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1954: اتفاقية الهاي )وبروتوكول( حلماية املمتلكات 
الثقافية في حالة نزاع مسلح

1972: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة 
البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير 

هذه األسلحة

1977: البروتوكوالن اإلضافيان إلى اتفاقيات جنيف للعام 
1949 )اللذان يطوران اتفاقيات جنيف األربع للعام 

:)1949
البروتوكول األول اإلضافي املتعلق بحماية ضحايا  	• 	

النزاعات املسلحة الدولية
“البروتوكول” الثاني اإلضافي املتعلق بحماية  	• 	

ضحايا النزاعات املسلحة غير الدولية

1980: اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 
معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية 

األثر )اتفاقية العام 1980 بشأن أسلحة تقليدية 
معينة(، التي تتضمن:

البروتوكول األول بشأن الشظايا التي ال ميكن   • 	
الكشف عنها

البروتوكول الثاني املتعلق بحظر أو تقييد  	• 	
استعمال األلغام والشراك اخلداعية والنبائط 

األخرى
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال  	• 	

األسلحة احملرقة
1993: اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين 
واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير هذه 

األسلحة

1995: البروتوكول الرابع التفاقية العام 1980 بشأن 
أسلحة تقليدية معينة، اخلاص بأسلحة الليزر 

املسببة للعمى

1996: الصيغة املعدلة للبروتوكول الثاني التفاقية العام 
1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة، املتعلق 

بحظر أو تقييد استعمال األلغام والشراك اخلداعية 
والنبائط األخرى

1997: اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام 
املضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام

1998: نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

1999: البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 1954 
اخلاص بحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع 

مسلح

2000: البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة

2001: تعديل املادة 1 من اتفاقية العام 1980 بشأن 
أسلحة تقليدية معينة

2003: البروتوكول اخلامس التفاقية العام 1980 بشأن 
أسلحة تقليدية معينة، اخلاص مبخلفات احلرب 

القابلة لالنفجار

2005: البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف للعام 
1949، بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية

16. ما هي الصكوك األساسية لقانون حقوق اإلنسان؟

صكوك قانون حقوق اإلنسان هي جوهرالنظام الدولي لتعزيز 
وحماية حقوق اإلنسان. وينطبق هذا النظام القانوني الشامل 
على كل شخص في العالم. وفيما يلي قائمة جزئية لصكوك 

حقوق اإلنسان التي لها أهمية، وبخاصة في حاالت العنف.

1926: االتفاقية اخلاصة بالرق

1930: اتفاقية السخرة أو العمل القسري

1948: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

1948: اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

1950: االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية

1951: االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني

1954: اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية

1966: االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري

1966: العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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1966: العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

1966: البروتوكول اخلاص بوضع الالجئني

1969: االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

1973: االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري 
واملعاقبة عليها

1979: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة

1981: امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

1984: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة

1987: االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو 
العقوبة الالإنسانية أو املهينة

1989: اتفاقية حقوق الطفل

1990: امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل

2000: البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة

2006: االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من 
االختفاء القسري

17. ما هو مبرر احتجاز مقاتل أو محارب؟ أو مدني؟

يتصف إلقاء القبض على املقاتلني واحملاربني أو احتجازهم أثناء 

النزاعات املسلحة باملشروعية، ولكن بشكل تنظمه بدقة 

القواعد العرفية والتعاهدية للقانون الدولي اإلنساني التي حتكم 

حقوق ومعاملة أسرى احلرب واحملاربني الذين يتم القبض عليهم، 

فضالً عن القواعد ذات الصلة من قانون حقوق اإلنسان.

والغرض من احتجاز املقاتلني أو احملاربني هو إضعاف القوة 

العسكرية للعدو. وإلقاء القبض على محارب أو مقاتل واحتجازه 

يعني التقليل من عدد األشخاص املشاركني في النزاع، واحلصول 

على معلومات عن العدو، وكذلك استخدام اإلفراج عن احملتجزين 

كأداة تفاوضية أثناء النزاع املسلح لتحقيق أهداف استراتيجية 

معينة.ومن حيث املبدأ، ال يجوز إلقاء القبض على املدنيني 

واحتجازهم إال في ظروف استثنائية. وميكن احتجازهم ألسباب 

أمنية قاهرة. 

وفي حاالت االحتالل، يجوز احتجاز املدنيني الرتكابهم جرائم ضد 
الدولة احملتلة. ويجوز احتجاز املدنيني الذين يقومون بدور فعلي في 
األعمال العدائية من أجل التقليل من عدد احملاربني املشاركني في 

النزاع.

18. ما هو الفرق بني “احملتجز”  و“املعتقل” و“أسير 
احلرب”؟ وكيف يحمي القانون  الدولي اإلنساني كل فئة 

منهم؟

تشير هذه املصطلحات إلى األشخاص احملرومني من حريتهم. 
وقد أصبحت مترادفة املعنى في األحاديث العامة. ومع ذلك، لكل 

منها معنى قانوني محدد في سياق القانون الدولي اإلنساني.

ميكن استخدام مصطلح “احملتجز” جملرد وصف الشخص الذي 
جرى حرمانه من حريته: محتجز قبل احملاكمة، محتجز بعد إدانة 
جنائية، أو في زمن احلرب: مدني محتجز، أو أسير حرب محتجز. 

وينبغي أن يتم فهمه كمصطلح عام يشير إلى أن الشخص قد 
جرى حرمانه من حريته دون حتديد أسباب االحتجاز أو شكله.

ويستخدم مصطلح “املعتقل” عادة لوصف مدني حرم من 
حريته استثنائًيا خالل نزاع مسلح دولي أو غير دولي، ألسباب 
أمنية قاهرة، أو حلمايته، أو الرتكابه جرمية ضد الدولة احملتلة. 
وحتمي املعتقل أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، واألحكام ذات 

الصلة في بروتوكوليها اإلضافيني، وكذلك القواعد املنطبقة في 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، وقواعد حقوق اإلنسان.

وأما “أسير احلرب” فهو أّي مقاتل وقع في قبضة طرف معاد 
أثناء نزاع مسلح دولي. ويجب أن مينح هؤالء املقاتلون وضع أسرى 

احلرب، ويحق لهم احلصول على احلماية اخلاصة التي يوفرها 
القانون الدولي اإلنساني مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة، واألحكام 

ذات الصلة في البروتوكول األول اإلضافي، وكذلك القواعد 
املنطبقة في القانون الدولي اإلنساني العرفي، وقواعد حقوق 

اإلنسان.

19. هل يجوز احتجاز طفل؟ ما هي قواعد القانون الدولي 
اإلنساني التي تنطبق على ذلك؟

يجوز احتجاز األطفال. ولكنهم، شأنهم في ذلك شأن سائر 
األشخاص الذين يحتجزون ألسباب تتعلق بنزاع مسلح، يحصلون 
على احلماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني. وباإلضافة إلى 

ذلك، يحق لهم احلصول على حماية خاصة بسبب االحتياجات 
اخلاصة املتعلقة بأعمارهم.
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وفي النزاعات املسلحة الدولية، يفيد األطفال الذين يشاركون في 
األعمال العدائية، إذا جرى احتجازهم، من احلماية املتوفرة ألسرى 

احلرب مبوجب القانون التعاهدي والعرفي للقانون الدولي اإلنساني. 
وأما األطفال الذين ال يشاركون في األعمال العدائية، إذا جرى 

احتجازهم، فتحميهم قواعد القانون التعاهدي والعرفي للقانون 
الدولي اإلنساني املنطبقة على املعتقلني املدنيني.

وباإلضافة إلى ذلك، ومبقتضى القانون التعاهدي والعرفي للقانون 
الدولي اإلنساني، مت وضع أحكام خاصة باألطفال احملرومني من 

حريتهم أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد 
سواء. وتتعلق هذه األحكام بإقامة األطفال مع ذويهم املعتقلني، 

وضمان التعليم اإللزامي لهم خالل فترة االعتقال، وتوفير حصص 
إضافية من الغذاء، والرياضة، وأنشطة في الهواء الطلق، وغير 

ذلك.

20. ما هو الفرق بني إلقاء القبض على األشخاص وأخذ 
الرهائن؟ ما هي قواعد القانون الدولي اإلنساني التي 

تنطبق على ذلك؟

إلقاء القبض على املقاتلني واحتجازهم مسموح به مبقتضى 
القانون الدولي اإلنساني، ولكّن إلقاء القبض على املدنيني 

واحتجازهم غير مسموح به إال في حاالت استثنائية )أي عند 
اشتراكهم في األعمال العدائية، أو ألسباب أمنية قاهرة، أو 

حلمايتهم الشخصية، أو الرتكابهم جرمية ضد الدولة احملتلة(.

ويشمل أخذ الرهائن إلقاء القبض على أحد األشخاص أو 
احتجازه، ثم التهديد بقتله، أو بإحلاق األذى به، أو مبواصلة احتجازه، 

ما لم يفعل طرف ثالث شيًئا أو ميتنع عن فعله، كشرط إلطالق 
سراح الرهينة. وهو أمر محظور مبوجب القانون الدولي بشكل 

عام، وأيًضا مبقتضى القانون الدولي اإلنساني.

يحظر القانون الدولي اإلنساني أخذ الرهائن في النزاعات املسلحة 
الدولية وغير الدولية على حد سواء. ومع ذلك ، إذا مت أخذ رهائن، 

فيحق لهم التمتع باحلماية القانونية الكاملة املتوفرة للمقاتلني 
واملدنيني، وال سيما على النحو الوارد في اتفاقيتي جنيف الثالثة 

والرابعة، والبروتوكولني اإلضافيني، والقانون الدولي اإلنساني 
العرفي، وقانون حقوق اإلنسان.

21. ما هي أهم العوامل التي يتعني أن تؤخذ بعني 
االعتبار عند تفسير مبدأ التناسب؟

يسعى مبدأ التناسب إلى حتقيق التوازن بني املتطلبات اإلنسانية 
وضرورات احلرب. ومع ذلك، فصياغة مبدأ التناسب بعبارات عامة 

أسهل بكثير من تطبيقه.

ويتفرع احلظر على “الهجوم غير املتناسب” عن مبدأ التناسب، 
ويتم تعريفه في البروتوكول األول اإلضافي على أنه “الهجوم 

الذي ميكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح املدنيني أو 
إصابة بهم،أو أضرارًا باألعيان املدنية، أو أن يحدث خلًطا من هذه 

اخلسائر واألضرار، يفرط  في جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك 
الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة”. وتعني عبارة: 
“ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة” أّن امليزة املتوقعة يجب أن 

تكون ذات طبيعة عسكرية، تهدف إلى دحر أو إضعاف القوات 
املسلحة للعدو. وينبغي أن تكون ميزة جوهرية؛ إذ ينبغي إغفال 

أية ميزة يكون حتقيقها جملرد أنها تنم عن فطنة، أو امليزة التي 
تتبلور فقط على األمد البعيد.

ويؤثر مبدأ التناسب في سيناريوهات ميكن أن يؤدي فيها هجوم 
على هدف عسكري مشروع إلى أضرار عرضية. ولذلك، تشترط 

القاعدة التي حتظر الهجمات غير املتناسبة تقييم حجم األضرار 
العرضية احملتملة قبل شن الهجوم. ويجب أن يأخذ أّي تقييم في 

االعتبار عددًا من العوامل: مواقع السكان املدنيني واألعيان املدنية 
)إذا ما كانوا يشاطرون هدًفا عسكريًا املكان نفسه، أو كانوا 
في جواره(، واألرض، ونوع األسلحة التي سيجري استخدامها 

)الدقة، نطاق االنحراف، والذخيرة املستخدمة، …إلخ(، والظروف 
املناخية )الرؤية، والرياح، وما إلى ذلك(، والطبيعة احملددة لألهداف 

العسكرية )مستودعات الذخيرة، وخزانات الوقود، والطرق 
الرئيسة ذات األهمية العسكرية التي تخترق املناطق املأهولة 

بالسكان أو القريبة منها، وما إلى ذلك(.

وعندما تكون اخلسائر واألضرار املدنية املتوقعة ال تتناسب مع 
امليزة العسكرية املتوقعة، فينبغي أن تكون الغلبة دائًما ملصلحة 
السكان املدنيني. وعلى كل حال، يشترط القانون الدولي اإلنساني 
التنبه دائًما إلى وجوب احلفاظ على املدنيني واألعيان املدنية، ومينع 
األطراف املهاجمة من أن تسبب أية إصابات أو أضرار ميكن جتنبها 

على نحو معقول.

22. ما هي الفروقات األساسية بني فئتي “املدني” 
و“املقاتل”؟ ما هي قواعد القانون الدولي اإلنساني التي 

تنطبق عندما يتم القبض على مدني أو مقاتل؟

في النزاعات املسلحة الدولية، للمقاتلني احلق في االشتراك 
بشكل مباشر في األعمال العدائية. وبالتالي، ال ميكن 

محاكمتهم عن األعمال املشروعة للحرب. غير أنه جتوز 
محاكمتهم على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وبخاصة 

على جرائم احلرب. ويتمتع املقاتلون باحلماية مبوجب القانون 
الدولي اإلنساني ضد بعض وسائل وأساليب احلرب، سواء أكان 

ذلك أثناء القتال، أو إذا كانوا جرحى، أو مرضى، أو غرقى. وعندما 
يتم القبض على املقاتلني، يحق لهم - شريطة أن يستوفوا 

املعايير القانونية ذات الصلة - التمتع بوضع أسرى احلرب،
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وحماية اتفاقية جنيف الثالثة، والبروتوكول األول اإلضافي، 
والقانون الدولي اإلنساني العرفي املنطبق.

أي شخص ال يعتبر مقاتالً هو شخص مدني. ويتمتع املدنيون 
باحلماية الكاملة ضد الهجمات وآثار األعمال العدائية. ويفقدون 
احلماية اخلاصة بهم كمدنيني، إذا قاموا بدور مباشر في األعمال 

العدائية، وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور، 
يصبحون أهداًفا مشروعة للهجوم. وعندما يتم القبض 

عليهم، حتميهم األحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة، 
والبروتوكول األول اإلضافي، والقانون الدولي اإلنساني العرفي 

املنطبق.

وفي النزاعات املسلحة غير الدولية، حيث ال وجود لوضع 
“املقاتل”، ال ينطبق التمييز بني “املدني” و“املقاتل”. وال يحق 

ألفراد اجلماعات املسلحة املنظمة التمتع بأي وضع خاص 
مبقتضى قوانني النزاع املسلح غير الدولي، وميكن مقاضاتهم 
مبوجب القانون اجلنائي احمللي إذا كانوا قد شاركوا في األعمال 

العدائية. ومع ذلك ، تنص قواعد القانون الدولي اإلنساني 
املنطبقة في النزاع املسلح غير الدولي - املادة 3 املشتركة، 

وأحكام معينة في البروتوكول الثاني اإلضافي، والقانون الدولي 
اإلنساني العرفي - فضالً عن قانون حقوق اإلنسان، على حقوق 

احملتجزين، فيما يتعلق مبعاملتهم وظروف احتجازهم، وكذلك على 
اإلجراءات القانونية الواجبة.

23. هل تختلف شارات الصليب األحمر، والهالل األحمر، 
والكريستالة )البلورة( احلمراء، في األهمية؟

كال. فللشارات الثالث املعترف بها قانونًيا األهمية ذاتها، وهي 
تضفي أنواع احلماية نفسها؛ ولكنها تختلف فقط في ظروف 

اعتمادها.

واملقترحات التي قدمها هنري دونان في العام 1863 – كانت تهدف 
إلى حتسني املساعدة لضحايا احلرب - وتضمنت محاولة إلقناع 

الدول لكي توافق على حماية العاملني في مجال الغوث، وحماية 
اجلرحى واملرضى على أرض املعركة. ومن أجل حتقيق هذا الهدف، مت 

اقتراح اعتماد عالمة مميزة من شأنها أن تضفي حماية قانونية على 
اخلدمات الطبية للجيوش، وعلى املتطوعني العاملني في مجال 

الغوث.

ومت اعتماد أولى هذه الشارات في آب/أغسطس 1864. وكانت 
صليًبا أحمر على خلفية بيضاء، أي معكوس ألوان العلم 

السويسري. غير أنه، وخالل حرب 1876 - 1878 بني روسيا وتركيا، 
أعلنت اإلمبراطورية العثمانية أنها سوف تستخدم هالالً أحمر 
بدالً من صليب أحمر كشارة لها؛ ووافقت على احترام الصليب 
األحمر املستخدم من جانب الطرف اآلخر. وهكذا أصبح الهالل 

األحمر الشارة احلمائية الثانية.

ومع مرور الزمن، كانت تتم أحيانًا قراءة دالالت ثقافية، أو دينية، أو 
سياسية في الشارتني. وهذا ما عّرض احلماية التي متنحانها لضحايا 

النزاع املسلح، وللخدمات الطبية للقوات املسلحة، وللعاملني في 
اجملال اإلنساني، للخطر. ولم ترغب  بعض الدول واجلمعيات الوطنية 

في استخدام الصليب األحمر أو الهالل األحمر على حد سواء، في 
حني أراد آخرون استخدامهما مًعا. ولذا ظهرت فكرة شارة إضافية من 

شأنها أن تكون مقبولة لدى جميع الدول واجلمعيات الوطنية. وهذه 
الفكرة التي حظيت بتأييد قوي من احلركة، حتققت في كانون األول/

ديسمبر عام 2005، عندما اعترف مؤمتر دبلوماسي بالكريستالة 
)البلورة( احلمراء كشارة مميزة إلى جانب شارتي الصليب األحمر 

والهالل األحمر.

وفي يومنا هذا، تتمتع شارات الصليب األحمر، والهالل األحمر، 
والكريستالة )البلورة( احلمراء، باالحترام الكامل مبقتضى القانون 

الدولي.

24. ألي أغراض يجوز أن تستخدم شارات الصليب 
األحمر، والهالل األحمر، والكريستالة )البلورة( احلمراء؟ 

ومن هو املرخص له باستخدامها؟

هناك صنفان الستخدام الشارات املميزة: استخدام الداللة، 
واستخدام احلماية. 

يُظهر استخدام الداللة الصلة بني شخص، أو مركبة، أو شيء، 
وبني احلركة. ويجوز أن تستخدم الشارات املميزة أيًضا، كإجراء 
استثنائي، من جانب سيارات اإلسعاف ومراكز اإلسعاف األولي 

اخملصصة على وجه احلصر لتوفير العالج اجملاني للجرحى واملرضى. 
ويجب أن تكون الشارات صغيرة احلجم نسبًيا، وال يجوز أن توضع 

على األذرع أو على أسطح املباني، وذلك لتجنب أّي خلط مع 
الشارات املستخدمة  كوسائل للحماية. واستخدام الداللة 

األكثر شيوًعا للشارة هو في شعارات اجلمعيات الوطنية، حيث 
يتم عرض الشارة مع اسم اجلمعية الوطنية أو األحرف األولى من 

االسم.

أما االستخدام احلمائي للشارات فيحدث أساًسا خالل النزاعات 
املسلحة. وفي ظل هذه الظروف، فالشارة هي العالمة املرئية 
للحماية التي تضفيها اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها 

اإلضافية على اخلدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية للقوات 
املسلحة، وعلى املستشفيات املدنية اخملصصة لعالج اجلرحى، 

واملرضى، والغرقى، وكذلك على األشخاص، أو املركبات، أو األشياء، 
املرتبطة باحلركة. وعندما يتم استخدام الشارات كعالمات 
حمائية، ينبغي أن تكون كبيرة قدر اإلمكان، وينبغي أن يتم 

عرضها بحد ذاتها، دون أية معلومات مصاحبة.
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25. ما الذي يشكل “إساءة استعمال” الشارات املميزة؟

أي سوء استعمال للشارات قد يقلل من قيمتها احلمائية ويقوض 
فعالية املساعدة اإلنسانية.

هناك ثالثة أشكال محددة بوضوح لسوء االستعمال. أوالً، تقليد 
أّي من الشارات الثالث في أّي عالمة عن طريق شكلها، أو لونها، 
أو كليهما، بحيث ميكن اخللط بينها وبني إحدى الشارات الثالث 
احملمية رسمًيا. والشكل الثاني واألكثر شيوًعا هو استعمال أّي 

شارة مميزة بطريقة ال تتفق مع القانون الدولي اإلنساني. ويشمل 
ذلك استعمال الشارات من قبل أشخاص أو هيئات غير مرخص 

لها بذلك )مؤسسات جتارية، أو صيادلة، أو أطباء عاديني،أو منظمات 
غير حكومية، أو أفراد عاديني، وما إلى ذلك(، 

أو ألغراض ال تتفق مع املبادئ األساسية للحركة. وثالًثا، استعمال 
الشارات املميزة أثناء نزاع مسلح من أجل حماية مقاتلني ومعدات 

عسكرية، بقصد تضليل العدو. وعندما يسبب هذا األمر حاالت 
وفاة أو إصابات شخصية بالغة، فإنه يشكل “غدرًا”، ويعتبر 

جرمية حرب.

ومن أجل ضمان االحترام واحلماية العاملية للشارات، فكل دولة 
طرف في اتفاقيات جنيف األربع ملزمة بسن تشريعات وطنية 

تنظم استعمال الشارات، ومتنع استعمالها غير املرخص به، 
وتعاقب عليه، سواء أكان أثناء النزاع املسلح أو في وقت السلم

26. هل يُسمح أثناء النزاع املسلح بحرمان الناس 
من احلصول على الغذاء أو املاء، أو غير ذلك من السلع 

األساسية كتكتيك عسكري؟

كال. فمن غير املشروع حرمان املدنيني أو املقاتلني الذين وقعوا في 
األسر من احلصول على الضروريات األساسية للحياة.

وفيما يتعلق باملدنيني، يؤكد القانون الدولي اإلنساني على 
مبدأ التمييز بالنص بوضوح على أّن األهداف العسكرية هي 

احملل الوحيد للهجمات املشروعة. كما يحمي القانون الدولي 
اإلنساني األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني. 
ويتضمن حظرًا على مهاجمة، وتدمير، وإزالة أو إتالف املواد 
الغذائية، ومرافق املياه وشبكات الصرف الصحي، واملناطق 

الزراعية التي تنتج املواد الغذائية، واحملاصيل، واملاشية، ومنشآت 
وإمدادات مياه الشرب، وأشغال الري، فضالً عن الضروريات األخرى 

املماثلة. ومبوجب القانون الدولي اإلنساني يشمل احلظر هذه 
األعمال بغض النظر عن الدوافع، سواء أكانت بقصد جتويع 

املدنيني، أم حلملهم على النزوح، أم ألي سبب آخر. ويعد التجويع 
القسري للمدنيني جرمية حرب.

أما بالنسبة للمقاتلني واحملاربني األسرى، فيشترط القانون 
الدولي اإلنساني أن يعاملوا معاملة إنسانية، مع احترام حلياتهم 

وكرامتهم اإلنسانية. ويحظر التعذيب، واملعاملة السيئة، 
واالعتداء الذي ينتهك حقوقهم األساسية، كما يجب احترام 

املبادئ األساسية لإلنسانية. ويعتبر حرمان املقاتلني أو احملاربني 
األسرى من الضروريات األساسية للحياة انتهاًكا للقواعد 

اإلنسانية.

27. يختلف حتديد سن الرشد في أنحاء العالم: إذ ميكن 
أن يعتبر شخص أنه راشد في بلد ما، بينما يعتبر أنه 

طفل في بلد آخر. ما الذي يعنيه هذا األمر بالنسبة 
لقواعد القانون الدولي اإلنساني؟

القانون الدولي اإلنساني هو مجموعة قوانني جرى تطويرها من 
أجل حاالت النزاع املسلح فقط. إال أنه ال يوفر تعريًفا ملاهية 

“الطفل”.

وتعتبر اتفاقية األمم املتحدة لعام 1989 بشأن حقوق الطفل 
)اتفاقية حقوق الطفل( كل شخص دون سن 18 هو طفل، إال 

إذا اعتبر أنه بلغ سن الرشد قبل ذلك مبقتضى القانون املنطبق 
على الطفل. وال تشير اتفاقية حقوق الطفل إلى سن محددة 

لبلوغ الرشد. وتترك ذلك لتقدير كل دولة. غير أّن هذه السلطة 
التقديرية ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يؤخذ في احلسبان عند 

حتديد سن الرشد الهدف من هذه االتفاقية، وهو حماية املصالح 
الفضلى للطفل. لذلك، يجب أال تكون سن الرشد احملددة من قبل 
الدول “منخفضة بشكل غير منطقي”؛ فكلما كانت هذه السن 

أعلى، كانت حماية مصالح األطفال أفضل.

وتستند قواعد القانون الدولي اإلنساني حلماية األطفال من آثار 
النزاعات املسلحة إلى تعريف “الطفل” الذي ورد في اتفاقية 

حقوق الطفل. وهذا هو أحد األسباب الذي قررت الدول بسببه - 
في اآلونة األخيرة، عن طريق اعتماد البروتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل - رفع السن، التي ال يجوز للطفل الذي لم يبلغها 

بعد املشاركة في األعمال العدائية، من 15 إلى 18 سنة.

28. إذا كان طفل يبلغ من العمر 14 عاًما يحمل قنبلة 
يدوية معدة لالستعمال، وميكن أن تقتل مجموعة كاملة 
من املقاتلني األعداء، هل يحظر القانون الدولي اإلنساني 

إيقاف ذلك الطفل بالقوة؟

يحكم القانون الدولي اإلنساني الطريقة التي تستخدم فيها 
القوة، ويوفر قواعد للسلوك في احلرب. وعموًما، فإّن استخدام 

القوة ضد هدف عسكري مشروع، سواء أكان شخًصا أو شيًئا، هو 
أمر مشروع، شريطة أن يتم احترام مبدأ التناسب.
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وتبًعا للظروف، إذا اشترك طفل في األعمال العدائية بشكل 
مباشر، وبصرف النظر عن سنه، يفقد الطفل احلماية املمنوحة 

للمدنيني ضد الهجمات، ويصبح هدًفا عسكريًا مشروًعا. ولذلك، 
يستطيع اجلانب اآلخر في هذه احلالة استخدام القوة بشكل 

مشروع، ولكنه يجب أن يحترم مبدأ التناسب.

29. أليست كل اآلالم التي تسببها األسلحة “آالًما ال 
مبرر لها”؟

القانون الدولي اإلنساني هو مجموعة قوانني تعترف بوجود النزاع 
املسلح، وتسعى ملنع وتقليل آثاره. ومبقتضى القانون الدولي 

اإلنساني، فالهدف الوحيد املشروع في احلرب هو إضعاف العدو؛ 
ولذلك، فإّن استخدام األسلحة التي تتسبب في آالم ال تتناسب 

مع املكاسب العسكرية املشروعة من شأنه إحداث “آالم ال 
مبرر لها”. وبعبارة أخرى، فإّن القانون الدولي اإلنساني ال يحظر 

استخدام األسلحة، ولكنه يحاول أن يضمن أّن استخدامها 
يتسبب بأقل قدر ممكن من املعاناة. ولذلك، فهو ينص على أنه 

ال يسمح للمقاتلني باستخدام األسلحة القادرة على التسبب 
في معاناة أكبر مما يتطلبه “إخراج أعدائهم من املعركة”. وألّن 

اآلالم التي ال مبرر لها ميكن أن تقع خالل احلرب، نتيجة لألسلحة 
املستخدمة أو لطريقة استخدامها، فالقانون الدولي اإلنساني 

يتضمن قواعد لكال االحتمالني.

30. هل إحلاق الضرر بالبيئة أثناء النزاعات املسلحة هو 
انتهاك للقانون الدولي اإلنساني؟ كيف؟

في العقود األخيرة، أسفر العديد من النزاعات املسلحة عن 
أشكال مختلفة من األضرار التي تلحق بالبيئة: تلوث كيميائي 
طويل األمد على األرض، وتلوث بحري وجوي، وسلب األراضي عن 
طريق األلغام وغيرها من مخلفات احلرب، وتدمير إمدادات املياه 

وغيرها من ضروريات احلياة.

ويضع مبدأ التناسب حدودًا مهمة للحرب: فاألعمال احلربية 
الوحيدة التي يسمح بها هي التي تتناسب مع الهدف املشروع 

للعملية العسكرية والالزمة لتحقيق ذلك الهدف. ويحظر 
التدمير الوحشي. وباإلضافة إلى ذلك، هناك قواعد محددة في 

القانون الدولي اإلنساني تشترط اتخاذ االحتياطات ضد التسبب 
بأضرار بالغة، واسعة االنتشار، وطويلة األمد للبيئة الطبيعية، 

وحتظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي يقصد بها، أو ميكن 
أن يتوقع منها، التسبب مبثل هذه األضرار.

31. هل ميكن لصانعي األسلحة انتهاك القانون الدولي 
اإلنساني مبجرد إنتاج األسلحة؟ وماذا عن الصناعيني 

الذين يبيعون األسلحة؟

يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى احلد من األضرار واملعاناة التي 
تسببها احلرب. وهو ال يحمي حياة األشخاص الذين ال يشاركون 

في القتال، أو الذين كفوا عن القتال، وكرامتهم اإلنسانية 
فحسب، بل ويضع أيًضا حدودًا إلدارة األعمال العدائية بحظر أو 
تقييد استخدام أساليب ووسائل معينة للحرب. وهناك أعمال 

متنوعة تتعلق بأسلحة معينة، مثل تصنيعها أو بيعها، مت حترميها 
بسبب اآلثار العشوائية لهذه األسلحة، أو ألّن استخدامها ميكن 

أن يسبب آالًما ال مبرر لها، أو أضرارًا بالغة، واسعة االنتشار، 
وطويلة األمد للبيئة الطبيعية. ومتثل األسلحة الكيميائية 

والبيولوجية، وكذلك األلغام املضادة لألفراد، هذه األسلحة التي 
يحظر استخدامها، وإنتاجها، وبيعها كلًيا. 

غير أّن هناك أسلحة كثيرة، وبخاصة األسلحة الصغيرة، 
واألسلحة اخلفيفة، التي ال يحظرها القانون الدولي اإلنساني، وال 
يقيد القانون استخدامها بشكل محدد. ومع ذلك، فإّن إمكانية 

احلصول عليها بشكل واسع تسهل انتهاكات القانون الدولي 
اإلنساني وتزيد في معاناة املدنيني؛ ألنها تزيد في اآلثار الضارة 

للنزاعات وتطيل أمدها، كما تعيق إيصال املساعدات للضحايا. 
غير أّن تصنيع هذه األسلحة ليس أمرًا غير مشروع، إذ إّن لها 

استخدامات معينة مشروعة في إنفاذ القانون والدفاع الوطني، 
على سبيل املثال. ومع ذلك، فإّن نقل هذه األسلحة املتعذر 

ضبطه يخلق مشاكل حقيقية، ويعزز انعدام األمن في أجزاء 
عديدة من العالم. وفي العام 2001، اعتمدت األمم املتحدة برنامج 

عمل ملنع التجارة غير املشروعة باألسلحة الصغيرة واخلفيفة 
من جميع جوانبها ومحاربتها واجتثاثها )برنامج العمل(، الذي 

يشجع احلكومات على اتخاذ تدابير لفرض ضبط أفضل على 
األسلحة الصغيرة واخلفيفة، على املستوى الوطني، في املقام 

األول. وباعتمادها لبرنامج العمل، فقد تعهدت الدول توطيد 
سيطرة وطنية مالئمة على إنتاج األسلحة ونقلها، وصياغة 

تشريعات تنظم أنشطة الوساطة في جتارة األسلحة، وتضمن 
اإلدارة الفعالة خملزون األسلحة الوطنية وأمن ذلك اخملزون.
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32. هل تغير “احلرب غير املتكافئة” في مسؤوليات 
أطراف النزاع املسلح وفي اخملاطر التي تواجهها؟

يصف تعبير “احلرب غير املتكافئة” وضًعا يوجد فيه تفاوت 
ملحوظ في القوة بني طرفي النزاع، ليس فقط في قوتهما 

النسبية، بل أيًضا في القدرات التقنية جليشيهما وأسلحتهما. 
وهذا التفاوت بني املتحاربني أصبح شائًعا بشكل متزايد 

في النزاعات املسلحة املعاصرة: فمن ناحية، هناك القدرات 
العسكرية املتطورة بشكل سريع لبعض الدول؛ ومن ناحية أخرى، 

هناك االشتراك املتزايد للجماعات املسلحة.

ومن أجل كسب ميزة نسبية، ميكن أن يلجأ الطرف األضعف 
في النزاع عندما يواجه عدوًا قويًا من الناحية العسكرية إلى 

تسخير مبدأ التمييز كوسيلة، وتوظيف تكتيكات مت حترميها في 
القانون الدولي اإلنساني منذ زمن بعيد، مثل الهجوم املباشر 

على املدنيني، واستخدام الدروع البشرية، وأخذ الرهائن، وإساءة 
استخدام الشارات احلمائية. وفي الوقت نفسه، قد يضع الطرف 

األقوى عسكريًا مبدأ التناسب جانًبا في نهاية املطاف، عندما 
يواجه مثل هذه اإلساءة املمنهجة الستخدام مبدأ التمييز، ويلجأ 
إلى تكتيكات مثل الهجمات العشوائية، وممارسات استجواب غير 

مشروعة، وكذلك استخدام أسلحة غير مشروعة.

ويتمثل اخلطر في مثل هذه األوضاع في أّن جميع األطراف في 
النزاع سيرون أّن تطبيق القانون الدولي اإلنساني ضار مبصاحلهم، 
مما ينتج عنه جتاهل تام للقانون. ولذلك، من املهم املالحظة أنه، 

وبغّض النظر عن الطبيعة غير املتكافئة لألعمال العدائية، 
تبقى القوانني منطبقة بشكل متساٍو بالنسبة جلميع األطراف 

املشاركني في النزاع املسلح، وملزمة لهم. لذلك، يجب أن تتجنب 
جميع أطراف النزاع االجنرار إلى الدوران في احللقة املفرغة آلثار 

احلرب غير املتكافئة.

33. هل يشمل القانون الدولي اإلنساني “احلرب على 
اإلرهاب”؟

“اإلرهاب” هو ظاهرة. وفي املمارسة، ومبقتضى القانون، ال ميكن 
أن تشن احلرب ضد ظاهرة، وإمنا فقط ضد طرف ميكن حتديد 

هويته، وهذا عنصر جوهري في مفهوم النزاع املسلح. وتكون 
األطراف في نزاع مسلح دولي دولتني أو أكثر )أو دوالً وحركات 

حترير وطني(. وأما في النزاع املسلح غير الدولي، فيمكن أن تكون 
األطراف إما دوالً وجماعات مسلحة، وإما مجرد جماعات مسلحة. 
وفي كلتا احلالتني، يكون للطرف في النزاع املسلح بنية عسكرية، 

ومستوى معنّي من التنظيم، وهيكلية قيادة، وبالتالي له القدرة 
على احترام وضمان احترام القانون الدولي اإلنساني.

والقانون الدولي اإلنساني هو مجموعة من القوانني الدولية التي 
تنطبق عندما يصل العنف املسلح إلى مستوى النزاع املسلح 

)عندما يؤدي االختالف بني أطراف متنازعة إلى استخدام القوة 
املسلحة(، سواء أكان نزاًعا دولًيا أم غير دولي.

وينطبق القانون الدولي اإلنساني شريطة أن يصل مستوى 
العنف املسلح إلى نزاع مسلح، وأن يشترك فيه أطراف ميكن 

حتديد هويتهم. ويحظر القانون الدولي اإلنساني بشكل مطلق 
تكتيكات إرهابية معّينة قد تنظم خالل نزاع مسلح )مثل 
الهجمات على املدنيني، و“الغدر” كتظاهر الشخص بأنه 

مدني في حني انه يقاتل( فضالً عن “تدابير اإلرهاب” و “أعمال 
اإلرهاب”. وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “حتظر 

العقوبات اجلماعية، وباملثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب”، 
بينما يحظر البروتوكول الثاني اإلضافي “أعمال اإلرهاب” ضد 
األشخاص الذين ال يشتركون بصورة مباشرة، أو الذين يكفون 

عن االشتراك، في األعمال العدائية. كذلك يحظر البروتوكوالن 
اإلضافيان األول والثاني األعمال الرامية إلى بث الذعر بني السكان 

املدنيني )مثل قصف مجمعات في مناطق مدينية، أو هجمات 
قناصة(.

وإذا حدثت أعمال إرهابية خارج سياق نزاع مسلح، فال يحكمها 
القانون الدولي اإلنساني، بل قواعد قانونية أخرى، دولية ووطنية. 
وينبغي التعامل معها عبر السلطات احمللية أو الدولية املناسبة 

التي لديها العديد من الوسائل املتاحة لها: جمع معلومات 
استخباراتية، وتعاون الشرطة والقضاء، واالسترداد، والعقوبات 

اجلنائية، والتحقيقات املالية، وجتميد األصول املالية، وممارسة 
الضغوط الدبلوماسية واالقتصادية على الدول املتهمة مبساعدة 

اإلرهابيني املشتبه بهم.

34. إذا انتهك أحد األطراف القانون الدولي اإلنساني 
في وقت احلرب، هل يبرر ذلك للطرف اآلخر القيام باألمر 

نفسه؟

خالًفا للقواعد الدولية األخرى، فالقانون الدولي اإلنساني لم 
يخصص حلماية مصالح الدول، بل حلماية البشر من الدمار الذي 

تسببه احلرب. ولتحقيق هذا الهدف، فقواعد القانون الدولي 
اإلنساني هي قواعد إلزامية وغير مشروطة في طبيعتها، ويجب 

احترامها من جانب طرفي النزاع بغض النظر عما إذا كان عدوه 
يفعل ذلك أم ال. ومت اإلعراب عن هذا االلتزام في املادة األولى 
املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع، التي تنص على وجوب 
احترام اتفاقيات جنيف األربع “في جميع األحوال”. لذلك ، 
فانتهاكات القانون املرتكبة من جانب أحد األطراف ال ميكن 

استخدامها كمبرر من جانب الطرف اآلخر ألن يفعل الشيء 
نفسه.
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35. هل هناك أية ظروف يجوز فيها الهجوم على 
املدنيني أو األعيان املدنية؟

كقاعدة عامة، املدنيون )األشخاص الذين ليسوا مقاتلني( 
مينحهم القانون الدولي اإلنساني حصانة من الهجمات. غير أّن 
املدنيني الذين يقومون بدور مباشر في األعمال العدائية يفقدون 
احلماية التي يتمتعون بها ضد الهجمات على مدى الوقت الذي 

يقومون خالله بهذا الدور. وال يحظر القانون الدولي قيام املدنيني 
بدور مباشر في األعمال العدائية. مع ذلك، ميكن أن يحاكموا 

مبقتضى القانون احمللي على هذه األعمال. وإذا ثار الشك حول وضع 
شخص ما، فيجب أن يعّد ذلك الشخص مدنًيا.

األعيان املدنية هي كافة األعيان التي ليست أهداًفا عسكرية؛ 
والتي ال تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء 

أكان ذلك بطبيعتها، أم مبوقعها، أم بغايتها، أم باستخدامها، 
والتي ال يحقق تدميرها التام أو اجلزئي، أو االستيالء عليها أو 

تعطيلها ميزة عسكرية أكيدة. ويحظر القانون الدولي اإلنساني 
الهجمات على األعيان املدنية. ومع ذلك، عندما تستخدم عني 

مدنية ألغراض عسكرية، فإنها تفقد احلماية التي تتمتع بها ضد 
الهجمات، ويجوز أن تعتبر  هدفا عسكريا. وفي حالة الشك حول 

عني ما تكّرس عادة ألغراض مدنية، فيجب أن تعتبر أنها مدنية، 
وال يجوز أن تهاجم.

36. ما الذي يشكل “اشتراًكا مباشًرا في األعمال 
العدائية”؟

ميكن العثور على فكرة املشاركة “املباشرة” أو “الفعالة” في 
األعمال العدائية في العديد من أحكام القانون الدولي اإلنساني. 

ولكن لم حتدد اتفاقيات جنيف األربع أو بروتوكوالها اإلضافيان 
طبيعة هذه املشاركة. وقد عززت املشاركة املتزايدة للمدنيني 

في النزاعات املسلحة، سواء أكانت دولية أو غير دولية، وكذلك 
التحول في العمليات العسكرية من ساحات املعارك التي ميكن 

حتديدها بوضوح إلى مراكز التجمعات املدنية، من أهمية التمييز 
بني املشاركني بصورة مباشرة في األعمال العدائية وبني املدنيني 

غير املشاركني.

ومن أجل حتديد نطاق السلوك واألنشطة التي تتسبب في فقدان 
احلصانة من الهجمات التي يتمتع بها املدنيون، من الضروري 

توضيح معنى “املشاركة املباشرة في األعمال العدائية”.

يواصل اخلبراء مناقشة املعنى القانوني للعبارة، إذ من املستحيل 
وضع قائمة دقيقة وشاملة لألنشطة التي قد تشكل “مشاركة 
مباشرة في األعمال العدائية”. وبدالً من ذلك، ومن أجل توصيف 

عمل معني قام به مدني على أنه مشاركة مباشرة في األعمال 
العدائية، يجب أن يستوفي ذلك العمل الشروط التالية:

يجب أن يكون من احملتمل أن يسبب العمل ضررًا )يجب أن يؤثر  	•
سلًبا على العمليات العسكرية أو القدرة العسكرية للعدو، 

أو يجب أن يلحق الوفاة، أو اإلصابة، أو الدمار باألشخاص أو 
األعيان(؛

ويجب أن تكون هناك عالقة سببية مباشرة بني العمل والضرر  	•
احملتمل أن ينجم عنه؛

ويجب أن يكون املقصود من العمل بشكل محدد دعم أحد  	•
أطراف النزاع املسلح عن طريق التسبب بالضرر للطرف اآلخر.

37. هل يتوقف املقاتل عن كونه هدًفا عسكريًا مشروًعا 
في وقت من األوقات؟

يعتبر املقاتلون عموًما أهداًفا عسكرية مشروعة، ولكنهم 
يحصلون في ظروف معينة، على احلماية ضد الهجمات املباشرة، 
مبقتضى القانون الدولي اإلنساني. واألهم في ذلك، عندما يكون 
املقاتلون عاجزين عن القتال )وعلى سبيل املثال، مستسلمني، 

جرحى، مرضى، غرقى، محتجزين(، وعلى مدى الوقت الذي يبقون 
فيه على تلك احلالة، يتوقفون عن كونهم أهداًفا عسكرية 

مشروعة، وجتب حمايتهم من الهجمات املباشرة. ويبقى 
املقاتلون الذين ليسوا عاجزين عن القتال أهداًفا عسكرية 

مشروعة حتى عندما ال يشاركون بصورة مباشرة في األعمال 
العدائية )وعلى سبيل املثال، خارج اخلدمة، في إجازة ، نيام ، …

إلخ.(. وبعبارة أخرى، عندما ال يكون املقاتلون عاجزين عن القتال، 
يبقون عرضة للهجمات املباشرة. غير أّن هذا ال يعني أنه يجوز 

قتل املقاتلني على الدوام، ودون اعتبارات إضافية.

يجب أن يستجيب أي هجوم على املقاتلني ملبادئ التمييز، واحليطة، 
والتناسب، والقيود األخرى التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني 

على وسائل وأساليب احلرب. وعالوة على ذلك، وكما جاء في 
إعالن سان بيترسبورغ لعام 1868، فإّن الهدف املشروع الوحيد 

الذي يجب السعي لتحقيقه في إدارة األعمال العدائية هو 
“إضعاف” قوات العدو العسكرية، وليس بالضرورة أن “جتعل 

موتهم محتوًما”. وكذلك أوضحت مدونة ليبر لعام 1863، التي 
يستند إليها الكثير من الكتيبات العسكرية احلديثة، أّن مبدأ 

الضرورة العسكرية األساسي، الذي له األولوية في القانون الدولي 
اإلنساني ككل، يبرر فقط “تلك التدابير التي ال غنى عنها لتأمني 

نهاية احلرب، واملشروعة وفًقا للقانون احلديث وألعراف احلرب”.

ولذلك، حتى عندما ال يكون املقاتلون عاجزين عن القتال، ينبغي أن 
يقتصر نوع ودرجة القوة التي تستخدم في الهجمات عليهم على 

ما هو ضروري، وباحلد املعقول، لتحقيق غرض عسكري مشروع. 
وعلى سبيل املثال، عندما ال يكون املقاتلون في وضع يسمح لهم 

بالقتال، وميكن القبض عليهم دون مخاطرة، تقتضي االعتبارات 
اإلنسانية أسرهم بدالً من قتلهم.
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وبهذه الطريقة، ميكن حتقيق الغرض العسكري املشروع في 
إضعاف القوة العسكرية للعدو بدون إحلاق األذى باملقاتلني األفراد، 

األمر الذي من الواضح أنه ال مبرر له في ظل هذه الظروف.

38. إلى أي فئة تنتمي الشركات العسكرية أو األمنية 
اخلاصة: فئة “مدنية” أم “مقاتلة”؟

إذا كان موظفو شركة عسكرية خاصة، أو شركة أمنية خاصة، 
يشكلون جزًءا من القوات املسلحة لدولة ما، فإنهم يدخلون 
في فئة “املقاتل”، ويصبحون بصفتهم هذه هدًفا عسكريًا 

مشروًعا. ومع ذلك، فإن التخفيضات في القوات املسلحة لبلد 
ما، وفي التكاليف املتصلة بها، قد تؤدي إلى االستعانة مبوارد 

خارجية للقيام بأنشطة كانت تقوم بها القوات املسلحة. وفي 
مثل هذه الظروف، فإن معظم موظفي الشركات العسكرية 

اخلاصة، أو الشركات األمنية اخلاصة، ال يشكلون جزًءا من القوات 
املسلحة للدولة، ويدخلون ضمن فئة “املدنيني”. وكمدنيني، 

يجب أال يكونوا محالً للهجمات. غير أنهم، مثل كل املدنيني، 
يفقدون احلصانة التي يتمتعون بها من الهجمات عندما يرتقي 

سلوكهم إلى املشاركة في األعمال العدائية، وعلى مدى الوقت 
الذي يستغرقه هذا السلوك.

وعندما يعملون في أوضاع نزاع مسلح، يجب أن يحترم موظفو 
الشركات العسكرية اخلاصة، أو الشركات األمنية اخلاصة، 

القانون الدولي اإلنساني. وسوف يواجهون مسؤولية جنائية عن 
أّي انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني قد يرتكبونها. وهذه هي 

احلال، سواء أكانوا مستأجرين من قبل دول، أو منظمات دولية، أو 
منظمات غير حكومية، أو شركات خاصة.

39. ما الذي ميكن أن يقوم به اجلندي إذا تلقى أمًرا 
ينتهك القانون الدولي اإلنساني؟ هل ميكن أن يعتبر 

مسؤوالً عن قيامه بعمل بناء على هذا األمر؟

يجب أن يعرف اجلنود القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني 
لكي يكونوا قادرين على التمييز بني األوامر املشروعة واألوامر 

التي من الواضح أنها غير مشروعة. فإطاعة األوامر ليست 
عذرًا الرتكاب جرائم حرب، أو النتهاك القانون الدولي اإلنساني. 

وإذا أعطي جندي أمرًا من الواضح أنه غير مشروع، فيجب أن 
يرفض إطاعته؛ ألّن إطاعة هذا األمر يجعل اجلندي مسؤوالً بصفة 

شخصية عن انتهاك القانون الدولي اإلنساني الناجم عن ذلك.

40. ما الذي يجب على القائد فعله إذا ارتكب جنوده جرائم 
حرب؟ هل هو مسؤول عن أعمال جنوده؟

إذا كان القائد يعلم، أو كان في وضع يتيح له أن يعلم، بأّن جنوده 
يرتكبون جرائم حرب، أو أنهم على وشك ارتكاب هذه اجلرائم، 

فيجب أن يتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطته ملنع أو قمع 
ارتكاب هذه اجلرائم، أو إلحالة املسألة للتحقيق واملقاضاة. وإهمال 

القيام بذلك يجعله مسؤوالً بصفة شخصية عن جرائم احلرب 
التي ارتكبها جنوده )بالطبع، جنًبا إلى جنب اجلنود أنفسهم(.

41. كيف ميكن “للعدالة االنتقالية” املساعدة في 
التعامل مع ما خلفته احلرب؟

تشير “العدالة االنتقالية” إلى مجموعة متنوعة من اآلليات 
التي ميكن استخدامها من أجل تعزيز العدالة، والسلم، 

واملصاحلة، في إطار الرد على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
وقانون حقوق اإلنسان. وتستخدم هذه اآلليات عادة خالل فترة 

انتقالية تتسم باالنتقال من احلرب إلى السلم، أو من احلكم 
االستبدادي إلى احلكم الدميوقراطي.

ويجوز أن تكون آليات العدالة االنتقالية قضائية أو غير قضائية. 
وتتخذ عددًا من املهام اخملتلفة، مثل التحقيق في جرائم احلرب 

وانتهاكات حقوق اإلنسان واملعاقبة عليها، وجبر الضرر، وتشجيع 
املصاحلة بني اجلناة والضحايا. ويكون هدفها املساهمة في إعادة 

البناء االجتماعي، ومنع األعمال الوحشية في املستقبل.

وأكثر آليات العدالة االنتقالية استخداًما هي احملاكم اجلنائية 
احمللية، والدولية، واخملتلطة، وكذلك جلان احلقيقة واملصاحلة، 

وأعمال جبر الضرر اخملتلفة مثل الرد، والتعويض املالي ، وإعادة 
التأهيل، والترضية.

42. ما الفرق بني العفو العام واملسامحة؟

العفو العام )Amnesty( هو عمل تشريعي أو تنفيذي تقوم به 
دولة ما، مينع املالحقة اجلنائية جملموعة معينة من األشخاص على 

األعمال التي عادة ما تتصف بأنها جرائم مبقتضى القانون احمللي 
أو الدولي. وتهدف هذه اآللية القانونية إلى وضع حد للكراهية 
ملصلحة املصاحلة الوطنية. والعفو العام هو أكثر من“العفو” 
)pardon( )الذي يعفي اجملرمني من قضاء كامل مدة السجن 

التي قضت احملكمة بها، أو جزء منها، دون شطب التجرمي(؛ 
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وهو يلغي كل العواقب القانونية املترتبة على اجلرائم املرتكبة 
موضع العفو العام.

ومن جهة أخرى، فاملسامحة ليست آلية قانونية، ولكنها بادرة أو 
عملية للتعامل مع جرائم من وجهة نظر اجتماعية أو أخالقية.

43. هل ميكن أن مينح العفو العام عن جميع اجلرائم؟

كال. يجب أال مينع وجود عفو عام الدول من أن تراعي التزاماتها 
مبقتضى القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، في 
مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون جرائم من نوع معني. 

ويستثني القانون الدولي صراحة جرائم معّينة من نطاق العفو 
العام.

وفي املقام األول، فالدول ملزمة بأن متنع كافة انتهاكات القانون 
الدولي اإلنساني. وهي ملزمة أيًضا مبحاكمة األشخاص الذين 

ارتكبوا جرائم حرب أو تسليمهم؛ واألشخاص الذين ارتكبوا 
انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف األربع )كما يشترط القانون 

التعاهدي( أو أّي انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي اإلنساني 
)استنادًا للقانون العرفي( هم ضمن هذه الفئة.

كذلك، فالدول ملزمة مبحاكمة أو تسليم األشخاص املتهمني 
بارتكاب انتهاكات جسيمة معّينة حلقوق اإلنسان، تنص عليها 

املعاهدات ذات الصلة، مثل التعذيب، واإلبادة اجلماعية، والسخرة، 
والفصل العنصري، وأخذ الرهائن. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نظام 

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يُذّكر جميع الدول بأن 
متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسؤولني عن اجلرائم 

الدولية، والتي تشمل اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، 
وجرائم احلرب.

ونتيجًة لذلك، ال ميكن للدول أن متنح العفو العام ألولئك الذين 
ارتكبوا مثل هذه اجلرائم دون انتهاك اللتزاماتها مبقتضى القانون 

الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. ومع ذلك، يجوز للدول 
أن متنح العفو العام في حاالت معّينة أخرى: اجلرائم السياسية، 

والتي تشمل اخليانة، والتحريض على العصيان أو التمرد، 
واملشاركة املباشرة للمدنيني في األعمال العدائية.

44. هل ميكن أن يلغى العفو العام إذا تبني أّن قدرًا من 
احلقيقة مت حجبه في حالة معينة؟

نعم، ميكن إلغاء العفو العام في ظروف معينة. غير أّن العفو 
العام الذي ال مينح بسهولة، ليس من السهل أن يُلغى. وقرار إلغاء 

العفو العام يجب أن يأخذ في احلسبان تأثير هذا اإللغاء على 
اجملتمع و/ أو على العمليات القضائية أو غير القضائية اجلارية.

محكمة  متارس  عندما  أنه  الناس  بعض  يزعم   .45
معينة،  دولية  جرائم  في  للنظر  عاملًيا  اختصاًصا 

األخرى.  للبلدان  الداخلية  الشؤون  في  تتدخل  فإنها 
الذهبية  القاعدة  ينتهك  أن  هل هذا من شأنه 

الدولة؟ سيادة  بخصوص 

اتفق اجملتمع الدولي على أّن هناك جرائم دولية معّينة تتصف 
بأنها خطيرة وضارة جًدا بالنسبة للمجتمع كله، وأّن من 

مسؤولية كل دولة تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرائم إلى احملاكمة. 
وأول جرمية كان للدول األهلية في ممارسة االختصاص العاملي 

للنظر فيها كانت جرمية القرصنة، وذلك في القرن السابع عشر. 
واتفقت الدول في قرارها املستند إلى القانون الدولي العرفي 

على القتال مًعا ضد هذا الشكل من أشكال اإلجرام الذي كان 
يؤثر عليها جميًعا. وفي يومنا هذا، تشمل قائمة اجلرائم الدولية 

التي ميكن ممارسة االختصاص العاملي عليها االنتهاكات اجلسيمة 
التفاقيات جنيف األربع، والتعذيب، )وفًقا ملا تقضي به اتفاقية األمم 
املتحدة ملناهضة التعذيب لعام 1984(، واالختفاء القسري )كما 
جاء في اتفاقية األمم املتحدة حلماية جميع األشخاص من االختفاء 

القسري لعام 2006(، واإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد االنسانية 
)استنادًا إلى القانون الدولي العرفي(.

يتمثل األساس املنطقي الرئيس لالختصاص العاملي فيما يتعلق 
بهذه اجلرائم في أنه ينبغي أال يكون هناك مالذ آمن للجناة )وال 

حتى في البالد التي لها اختصاص إقليمي أو شخصي، ولكن 
تنقصها اإلرادة والقدرة على محاكمة األشخاص املعنيني(. ومن 
خالل ممارسة االختصاص العاملي، ميكن أن تبدو دولة أجنبية أنها 
تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة مت ارتكاب اجلرمية 

داخل إقليمها، أو أن يكون اجلاني أو الضحية من رعاياها. مع 
ذلك، واقتناًعا بجسامة هذه اجلرائم الدولية، وافق اجملتمع الدولي 

بشكل واسع على أنه ينبغي على جميع الدول أن تكون مستعدة 
للحد من سيادتها؛ وينبغي اعتبار التدخل امللموس من جانب 

الدولة املدعية، عمالً تقوم به باسم جميع الدول. وميثل السماح 
للدول مبثل هذا التدخل وسيلة ردع إضافية، وإجراء وقائيا ضد هذه 

اجلرائم البشعة.
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اجلنائية الدولية للفترة املمتدة منذ متوز/يوليو 2002، عندما دخل 
نظام روما األساسي حيز النفاذ. غير أنه من الناحية العملية، وملا 
لها من والية إقليمية، فإّن احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

مؤهلة ملقاضاة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم دولية في 
إقليم يوغوسالفيا السابقة.

مع ذلك، ونظرًا ألّن أعمال هاتني احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني 
اخملصصتني لغرضني معّينني ستصل قريًبا إلى نهايتها، فإّن 

مقاضاة اجلرائم الدولية، إذا مت ارتكابها بعد متوز/يوليو 2002، ولم 
يتم النظر فيها من جانب الدول، فسوف يتم النظر فيها من قبل 

احملكمة اجلنائية الدولية.

48. هل للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص للنظر في 
أعمال العنف اجلنسي؟ والنظر في أعمال اإلرهاب؟

للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص للنظر في جرائم اإلبادة 
اجلماعية، واجلرائم ضد االنسانية، وجرائم احلرب. ولذلك، يجوز لها 

مقاضاة أولئك الذين يرتكبون العنف اجلنسي أو أعمال اإلرهاب، 
إذا وقعت جرائمهم ضمن هذه الفئات )على سبيل املثال، يعّرف 

نظامها األساسي بشكل صريح مختلف أشكال العنف اجلنسي 
على أنها جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية(.

49. ما هو الفرق بني احملكمة اجلنائية الدولية ومحكمة 
العدل الدولية؟

احملكمة اجلنائية الدولية هي محكمة جنائية لها سلطة 
محاكمة وإدانة األفراد اجلناة، في حني أّن محكمة العدل الدولية 

تنظر في املنازعات بني الدول. ومحكمة العدل الدولية هي اجلهاز 
القضائي الرئيس لألمم املتحدة، بينما احملكمة اجلنائية الدولية 

مستقلة عن األمم املتحدة.

50. هل لرئيس دولة قام بارتكاب جرائم دولية، بصفته 
الرسمية، حصانة من املالحقة القضائية؟

القاعدة العامة، املستندة إلى القانون الدولي العرفي، هي أّن 
رئيس الدولة  يتمتع بحصانة من أي إجراءات قانونية تتعلق 

بأعمال قام بها وهو في منصبه.

غير أّن هناك استثناء كامالً لهذه القاعدة فيما يتعلق باجلرائم 
الدولية )مثل جرائم احلرب، واإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد 

اإلنسانية(، مما يرتب مسؤولية جنائية على رئيس الدولة، حتى إذا 
ارتكبت هذه اجلرائم بصفته الرسمية. وهذه املسؤولية اجلنائية 

ثابتة؛ وتبقى في حال اتخذت اإلجراءات القانونية في هذه املسألة 
خالل والية رئيس الدولة أو بعدها.

46. ملاذا يتسم مبدأ عدم رجعية األثر باألهمية؟

مبدأ عدم رجعية األثر هو أحد املبادئ األساسية للقانون الدولي 
اجلنائي. ويشترط أنه ال يجوز حتميل املسؤولية ألحد عن فعل غير 

مشروع إال إذا كان الفعل ُمجّرًما وقت ارتكابه.

ليس هناك بالضرورة من حاجة لوجود مثل هذه القواعد على 
الصعيد الوطني. كما ميكن لألفراد أيًضا أن يتحملوا املسؤولية 

اجلنائية عن تصرفاتهم مبقتضى املعاهدات الدولية أو القانون 
العرفي. وفي محكمة نورمبرغ، على سبيل املثال ، عندما تذّرع 

الدفاع مببدأ عدم رجعية األثر، ردت احملكمة بأّن االنتهاكات املزعومة 
لقانون احلرب مكيفة على هذا النحو مبقتضى القانون الدولي 

العرفي؛ وحقيقة أّن األعمال املعنّية لم تكن محظورة في القانون 
احمللي أو القانون التعاهدي الدولي، ال تشكل عقبة أمام تقدمي 

املتهمني إلى احملكمة.

47. ما هي العالقة بني اختصاص احملكمة اجلنائية 
الدولية واختصاص كل من احملكمة اجلنائية الدولية 

اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية 
اخلاصة برواندا؟

أثيرت هذه املسألة نتيجة إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية مؤخرًا، 
وبخاصة ألنها أنشئت للنظر في أشد اجلرائم خطورة، وبغض 

النظر عن مكان ارتكابها.

 ويشمل النطاق الزمني للوالية القضائية للمحكمة اجلنائية 
الدولية لرواندا، جرائم معّينة مت ارتكابها في إقليم رواندا، ومن 

جانب روانديني في دول مجاورة في عام 1994. أما احملكمة 
اجلنائية الدولية فمؤهلة ملقاضاة األشخاص الذين يُزعم أنهم 
ارتكبوا اجلرائم الدولية التي تدخل في اختصاصها، من تاريخ 
دخول معاهدة تأسيسها حيز النفاذ، أي ابتداء من متوز/يوليو 

2002. ولذلك، ليس هناك تداخل بني اختصاص احملكمة اجلنائية 
الدولية واختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا. والقضايا التي 

تدخل أصالً في اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، سوف 
يستمر النظر فيها حتى نهايتها من قبل تلك احملكمة؛ وهي لن 

تدخل في اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية.

وأما العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اجلنائية 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، فهي أكثر تعقيًدا. فاحملكمة 

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لها والية مفتوحة، 
تخولها مقاضاة املتهمني بارتكاب جرائم معّينة ارتكبت في 

إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991. ومن الناحية 
النظرية، يتداخل اختصاصها مع اختصاص احملكمة
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51. ما هي العقبات التي تواجه محاكمة مجرمي احلرب 
املزعومني؟

هناك العديد من العقبات التي قد تعوق إقامة دعاوى جنائية على 
جرائم دولية. وهي تشمل: عدم وجود اإلرادة السياسية لدى دول 

للقيام مبحاكمات بشكل مباشر أو لتسهيل املالحقات القضائية، 
وقوانني وطنية متنح عفًوا عاًما جملموعات معّينة من الناس حتى 
بالنسبة للجرائم الدولية، وقوانني التقادم الوطنية )فترة زمنية 
محددة، ال يجوز بعدها محاكمة األشخاص الذين ارتكبوا جرائم 
معينة(، وقصور في إنفاذ القانون على املستوى الدولي، وإجراءات 

طويلة األمد تعود إلى جمع األدلة والشهادات، وكلفة اإلجراءات 
القانونية، وحجم اجلرائم.

وبسبب هذه العقبات، وفيما يبدو، قد تستغرق بعض اإلجراءات 
وقًتا أطول، كما قد تظهر أنها أقل جناًحا من غيرها. ومع ذلك، 

ال ينبغي أن يدفع هذا األمر أّي شخص لالستنتاج أنها عقيمة. 
وعلى الرغم من أّن نظام اإلجراءات القانونية ليس كامالً، إال 

أنه مهم جًدا ويسهم في جلب مجرمي احلرب املزعومني إلى 
العدالة. كما يساعد أيًضا اجملتمعات على التعامل مع ما خلفته 

احلرب، وعلى منع األعمال الوحشية في املستقبل.

52. هل ميكن للجنة تقصي حقائق أنشأتها حكومة 
ما، وتقوم بالنظر في انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 

وحقوق اإلنسان املرتكبة من قبل ممثليها، أن تكون ذات 
مصداقية؟

عادة ما تشكل جلان تقصي احلقائق بعد انتقال السلطة؛ 
وتستهدف اجلرائم التي ارتكبها أفراد من النظام السابق، وليس 

تلك اجلرائم التي قد يتحمل خلفاؤهم مسؤوليتها. وفي ظل 
هذه الظروف، ميكن أن تشعر احلكومة  بقدر أقل من التهديد إثر 

إنشاء هيئة من هذا القبيل، وعلى األرجح أنها سوف تسهل عمل 
اللجنة بهدف تأمني موقعها عن طريق ضمان السلم وحتقيق 

مصاحلة وطنية.

53. من يحق له تلقي زيارات اللجنة الدولية للصليب 
األحمر أثناء احتجازه؟

يعتبر األشخاص الذين وقعوا في األسر أو الذين مت احتجازهم 
ألسباب تتعلق بنزاع مسلح أعداء من قبل آسريهم. وقد 

يحتاجون خدمات هيئة غير متحيزة، ومحايدة، ومستقلة لضمان 
معاملتهم معاملة إنسانية، وحصولهم على أوضاع معيشية 

مقبولة، وأيًضا لتبادل األخبار مع عائالتهم بطريقة ما. وتقوم 
اللجنة الدولية للصليب األحمر مبتابعة هذه املسائل من خالل 

زيارة السجناء، أكانوا عسكريني أم مدنيني.

واستنادًا إلى األحكام الواردة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، واملادة 
3 املشتركة، يحق للجنة الدولية زيارة أسرى احلرب واحملتجزين املدنيني 
الذين ألقي القبض عليهم ألسباب تتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية. 

كما أن لها احلق أيًضا في عرض خدماتها ألّي شخص مت إلقاء القبض 
عليه ألسباب تتعلق بالنزاعات املسلحة غير الدولية )ما يسمى 

باحملتجزين “األمنيني” أو “السياسيني”(.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن النظم األساسية للحركة تسمح للجنة 
الدولية بعرض خدماتها لألشخاص احملرومني من حريتهم ألسباب 

تتعلق بحاالت العنف الداخلي.

وقد وّسعت اللجنة الدولية بشكل مطرد نطاق أنشطتها سنة بعد 
أخرى: وتشمل شكاواها وزياراتها احملكومني مبوجب القانون اجلنائي إذا 

كانوا موجودين في نفس املكان مع األشخاص الذين ألقي القبض 
عليهم في إطار حاالت العنف الداخلي، أو إذا كانوا يعانون كنتيجة 

مباشرة جّراء هذه األوضاع. وفي كل عام ، يزور مندوبو اللجنة الدولية 
حوالي 440.000 محتجز خالل نزاعات مسلحة أو غيرها من حاالت 

العنف، في ما يقارب 2000 مكان من أماكن االحتجاز في أكثر من 
70 بلًدا.

54. إذا فقد شخص ما في سياق نزاع مسلح أو حالة 
أخرى من حاالت العنف، أليس من املنطقي االفتراض أّن 

هذا الشخص قد مات؟

في النزاعات املسلحة وغيرها من حاالت العنف، هناك أسباب 
كثيرة جتعل األشخاص مفقودين. قد تكون الفوضى  كبيرة بحيث 

حتول دون اتصال الناس بأسرهم. وقد يضل الناس، أو يصبحون 
نازحني، أو جرحى، أو يدخلون املستشفى، أو يحتجزون. وفي 

احلقيقة، فإّن بعض الناس الذين يُفقدون يكونون ضحايا ممارسة 
االختفاء القسري. وبالطبع، فإّن املوت هو االحتمال األبغض من 

بني كل االحتماالت.

وينبغي بذل اجلهود لتحديد مكان الشخص املفقود، سواء أكان 
حًيا أم ميًتا. وفي حال العثور على رفات شخص ما، ينبغي بذل 

اجلهود لتحديد هويته.

ومعظم الدول لديها قوانني وطنية تعتبر بصفة قانونية 
األشخاص املفقودين أمواتًا بعد مرور فترة معّينة من الزمن. ومن 

منظور نفسي، فهذا أمر ضروري ملن كانوا مقربني من الشخص 
املفقود. كما أّن له أيًضا أهمية عملية: بتكريس احلقوق 

والواجبات لألقارب الذين هم على قيد احلياة، فهو يضع الرغبة 
األخيرة للشخص املفقود أو وصيته موضع التنفيذ، ويتيح ملن 

تركهم خلفه االستمرار في حياتهم )قد يتيح التغيير في الوضع 
املدني للشريك أن يتزوج من جديد، وقد يوفر له الوضع اجلديد 

احلصول على الفوائد التي ترعاها الدولة، وغير ذلك(.
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55. كيف تضمن اللجنة الدولية للصليب األحمر 
استقاللها؟

كمنظمة سويسرية خاصة، ال تخضع اللجنة الدولية للصليب 
األحمر للسلطة السياسية ألي دولة. وتتألف هيئتها العليا 

صاحبة القرار من مواطنني سويسريني يعملون بصفتهم 
الشخصية.

ويتم متويل عملها من مساهمات من قبل احلكومات، واملفوضية 
األوروبية، ومنظمات دولية، ومنظمات فوق وطنية، واجلمعيات 

الوطنية، ومصادر أخرى عامة وخاصة. وجميع هذه املساهمات 
طوعية.

وتتلقى اللجنة الدولية متويالً من مجموعة مصادر متنوعة 
ومعروفة، ولكنها ال تتأثر بأّي من هذه املصادر. وليس ألّي مساهم 

نفوذ لتغيير التفويض املمنوح لها. ويجوز تخصيص األموال 
لقضايا معينة )كاألطفال الالجئني، والنساء في احلرب،…إلخ(. 

غير أّن هذه التبرعات ليس لها إطالًقا أّي تأثير سياسي على عمل 
املنظمة. واللجنة الدولية ال تنتظر تلقي األموال لالستجابة 

ملن هم في حاجة ماسة؛ فهي تعتمد على اإلرادة احلسنة 
للمساهمني لتوفير التمويل بأسرع ما ميكن.

ولضمان الشفافية الكاملة بشأن استخدامها للموارد املالية، 
تضع اللجنة الدولية مصاريفها للعلن في تقرير سنوي يتضمن 

معلومات عملياتية شاملة، وإحصائية، ومالية بشأن عملها.

56. ما هي العالقة بني املبدأين األساسيني في احلياد 
وعدم التحيز؟

“احلياد” و“عدم التحيز” مبدآن بارزان من املبادئ األساسية، وهما، 
ألسباب مختلفة، ضروريان في عمل اللجنة الدولية. والعالقة 

بينهما وبني اللجنة الدولية عالقة قوية وجلية: فاملنظمة ال تتخذ 
موقًفا مع أي طرف، وحتجم عن املشاركة في حاالت النزاع أو في 
اجملادالت )ولذلك فهي محايدة(، وتكون على استعداد، وفي وضع 
مناسب للعمل بعدم حتيز، وتكرس كامل اهتمامها بالفرد الذي 

يعاني، وتساعده مبا يتناسب مع معاناته، ودون متييز.

57. هل يسمح ملوظفي اللجنة الدولية للصليب االحمر 
بحمل السالح حلماية أنفسهم؟

من أجل تفادي إعطاء االنطباع بأنهم ينحازون إلى طرف ما، 
وكمسألة مبدئية، يجب أال يحمل موظفو اللجنة الدولية 

السالح حلماية أنفسهم أو حلماية مهمتهم. فوسيلة احلماية 
األولى واألكثر موثوقية حلماية أفراد اللجنة الدولية هي التعريف 
عن أنفسهم باستخدام شارة الصليب األحمر، أو الهالل األحمر، 

أو الكريستالة )البلورة( احلمراء املميزة.

غير أنه، في احلاالت القصوى، عندما يكون الوصول إلى الضحايا 
محفوًفا باخلطر، وتكون سالمة موظفي اللجنة الدولية معرضة 
للخطر، ألّن القيمة احلمائية للشارة لم تعد حتترم، فيجوز عندئذ 

النظر في مسألة احلماية املسلحة. وفي مثل هذه احلاالت، 
يجب أن يكون االعتبار األساسي احلفاظ على عدم حتيز، وحياد، 

واستقالل عمل اللجنة الدولية، األمر الضروري لفعالية املنظمة 
في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات املسلحة، وغير ذلك من 

حاالت العنف. فاألخطار، والعواقب السلبية احملتملة على املدى 
الطويل، املترتبة على اللجوء إلى احلماية املسلحة، جتعل من 

الضروري وضع واحترام مبادئ وخطوط توجيهية داخلية صارمة.

58. ما هي مخاطر استخدام  العمل اإلنساني “كأداة”؟

يجب بذل كل اجلهود لضمان عدم استخدام العمل اإلنساني 
“كأداة” حتت أي ظرف كان.

ويشير مصطلح “االستخدام كأداة” إلى ممارسة استخدام 
العمل اإلنساني من أجل حتقيق أهداف سياسية أو عسكرية. 

وهذا يؤدي إلى حجب اخلطوط الفاصلة بني أدوار األطراف 
السياسية والعسكرية وأهدافها من جهة، والعاملني في اجملال 
اإلنساني من جهة أخرى، األمر الذي قد يخلق مشكالت خطيرة 

ملنظمات كاللجنة الدولية: مما يؤثر على تفهمها بشكل عام، 
ويجعل  قبولها أكثر صعوبة، ويعرض موظفيها للخطر. كما 
أّن وصف األنشطة العسكرية أو السياسية بأنها ذات طبيعة 

“إنسانية” هو أمر مضلل، وقد يكون له تأثير ضار على العمل 
اإلنساني غير املتحيز، واحليادي، واملستقل للجنة الدولية. وحجب 

التمييز هذا، قد يعرض للخطر حياة الضحايا، وكذلك حياة 
موظفي اللجنة الدولية. وقد يحول استخدام العمل اإلنساني 

“كأداة” في نهاية املطاف، دون توفير احلماية واملساعدة اإلنسانية 
من دون أّي متييز جلميع ضحايا النزاعات املسلحة وغير ذلك من 

حاالت العنف.
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59. ملاذا هناك تواجد للجنة الدولية للصليب األحمر في 
بعض البلدان، وعدم تواجد في بلدان أخرى؟

حتدد االحتياجات العملياتية واملؤسسية وجود اللجنة الدولية 
للصليب األحمر في بلد ما. وللمنظمة بعثات ووفود في حوالي 

80 بلًدا، ويعمل معها أكثر من 12000 موظف، معظمهم من 
رعايا البلدان التي تعمل فيها اللجنة الدولية. ويعمل حوالي 

800 شخص في مقر اللجنة الدولية في جنيف، في سويسرا، 
حيث يوفرون الدعم احليوي للبعثات امليدانية واإلشراف عليها، 

وحتديد السياسات واالستراتيجيات املؤسسية وتنفيذها. وميكن 
أن تغطي البعثات امليدانية للجنة الدولية بلًدا واحًدا، أو عدة 
بلدان كما هي احلال مع البعثات اإلقليمية. وتتفاوض اللجنة 
الدولية عادة مع الدول، وتعقد اتفاقات مقرات معها، من أجل 
احلصول على إذن بوجودها، ولكي تكون قادرة على أداء عملها. 

وتتسم هذه االتفاقات باألهمية، وبخاصة ألّن عمل اللجنة 
الدولية في بلد ما، يتوقف على قبول وموافقة الدولة املعنية. 

وال تستطيع اللجنة الدولية حتقيق التفويض املمنوح لها ما لم 
تعمل بتعاون وثيق مع السلطات احمللية. وتكرس هذه االتفاقات 

أيًضا اإلطار ألنشطة اللجنة الدولية، فضالً عن حقوق، وحصانة، 
وسالمة موظفيها.

وتقوم بعثات اللجنة الدولية مبجموعة من األنشطة، تبًعا للوضع 
واالحتياجات في بلد معني:

	حماية ومساعدة ضحايا النزاعات املسلحة القائمة، أو  	•
املستجدة، أو السابقة، وغير ذلك من حاالت العنف )املدنيني، 

واألشخاص احملرومني من حريتهم، واألسر املشتتة، واجلرحى، 
واملرضى(؛

تعزيز القانون الدولي اإلنساني، والتعاون مع اجلمعيات الوطنية،  	•
وتنسيق العمل اإلنساني، والدبلوماسية اإلنسانية.

وتعمل بعثات اللجنة الدولية كأجهزة إنذار مهمة: وهذا ميّكن 
املنظمة من االستجابة لالحتياجات بسرعة وفعالية عند اندالع 

عنف أو نزاع مسلح.

60. كيف تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟

يعتمد القرار الذي تتخذه اللجنة الدولية بشأن كيفية العمل في 
بلد ما، على الوضع، واملشاكل التي تواجهها املنظمة، واألهداف 

التي تتوخاها. وحتكم أنشطة اللجنة الدولية استراتيجيات 
عملياتية جتمع بني أساليب عمل مختلفة.

اإلقناع: حوار ثنائي وسري مع أطراف النزاع، يهدف إلى إقناعها 
بتعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني و/أو غير ذلك من القواعد 
األساسية التي حتمي األشخاص في النزاعات املسلحة، وحاالت 
العنف األخرى، واتخاذ تدابير لتحسني ظروف األشخاص املتأثرين 

بهذه األوضاع.

التعبئة: تشاطر قلقها إزاء انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
مع حكومات بلدان أخرى، أو مع منظمات دولية أو إقليمية، أو مع 

أشخاص في وضع ميكنهم من دعم شكاواها والتأثير على سلوك 
أطراف النزاع. وال تلجأ اللجنة الدولية إلى هذا النمط من العمل 

إال إذا كان لديها كل ما يدعو إلى االعتقاد بأّن األطراف األخرى 
التي يتم االتصال بها سوف حتترم الطابع السري لشكاواها.

الدعم: توفير املساعدة إلى السلطات حتى تكون أكثر قدرة على 
االضطالع مبهامها وحتّمل مسؤولياتها.

 اخلدمات املباشرة/البديل: تقدمي اخلدمات مباشرة إلى الناس 
احملتاجني، وفي أغلب األحيان بدالً من السلطات التي تكون غير 

قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.

الشجب العلني )ال تلجأ اللجنة الدولية إليه إال في ظروف 
استثنائية، ومبقتضى شروط صارمة(: التصريحات العلنية 

بشأن تكرار انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني أثناء 
النزاعات املسلحة، وغير ذلك من حاالت العنف، بغرض وضع 

حد لهذه االنتهاكات، أو ملنع حدوثها في املستقبل. وال ميكن أن 
يتم الشجب العلني إال إذا كان ذلك في مصلحة األشخاص أو 
السكان املتأثرين أو املهددين. وال تلجأ اللجنة الدولية إليها إال 

عند استنفاد جميع الوسائل األخرى املعقولة إلقناع السلطات 
اخملتصة، وعندما ال حتقق هذه الوسائل النتيجة املرجوة، أو عندما 

يكون من الواضح أّن االنتهاكات هي جزء من سياسة متعمدة 
يعتمدها الطرف املعني.
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قائمة اخملتصرات

EHL استكشاف القانون اإلنساني
استكشاف القانون اإلنساني

IHL  القانون الدولي اإلنساني
القانون الدولي اإلنساني

 ICRC اللجنة الدولية
اللجنة الدولية للصليب األحمر

 International Federation االحتاد الدولي
االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 Movement احلركة
احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

 National Societies اجلمعيات الوطنية
اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر

 First Geneva Convention اتفاقية جنيف األولى
اتفاقية جنيف )األولى( لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات 

املسلحة في امليدان، املؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

 Second Geneva Convention اتفاقية جنيف الثانية
اتفاقية جنيف )الثانية( لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى 

القوات املسلحة في البحار، املؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

 Third Geneva Convention اتفاقية جنيف الثالثة
اتفاقية جنيف )الثالثة( بشأن معاملة أسرى احلرب، املؤرخة في 

12 آب/أغسطس 1949

 Fourth Geneva Convention اتفاقية جنيف الرابعة
اتفاقية جنيف )الرابعة( بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت 

احلرب، املؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

 Fourth Geneva Convention اتفاقية جنيف الرابعة
اتفاقية جنيف )الرابعة( بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت 

احلرب، املؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

 Additional Protocol I البروتوكول األول اإلضافي
اللحق “البروتوكول” األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة 

في 12 آب/أغسطس 1949، املتعلق بحماية ضحايا النزاعات 
الدولية املسلحة )البروتوكول األول(، والذي مت اعتماده في 8 

حزيران/يونيه 1977

  Additional Protocol II البروتوكول الثاني اإلضافي

اللحق “البروتوكول” الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 
املعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، املتعلق بحماية ضحايا 

النزاعات املسلحة غير الدولية )البروتوكول الثاني(، والذي مت 
اعتماده في 8 حزيران/يونيه 1977

 Additional Protocol III البروتوكول الثالث اإلضافي
البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املؤرخة في 12 آب/

أغسطس 1949، بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية )البروتوكول 
الثالث(، والذي مت اعتماده في 8 كانون األول/ديسمبر 2005

 CRC اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل، التي مت اعتمادها في 20 تشرين الثاني/

نوفمبر 1989

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
 Optional Protocol to CRC

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 
األطفال في النزاعات املسلحة، الذي مت اعتماده في 25 أيار/مايو 

2000

 UN األمم املتحدة
األمم املتحدة

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
 UN Convention against Torture

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، التي مت اعتمادها في 10 كانون 

األول/ديسمبر 1984

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة االختفاء القسري
UN Convention against Enforced Disappearance

االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

 ICC احملكمة اجلنائية الدولية
احملكمة اجلنائية الدولية

 ICTR احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا
احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا

احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة 
 ICTY

احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة

 PMC شركة عسكرية خاصة
شركة عسكرية خاصة

 PSC شركة أمنية خاصة
شركة أمنية خاصة
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معلومات بشأن حقوق الطبع

جميع حقوق الطبع لهذا املنتج واملواد املتعلقة به محفوظة 
للجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(. ويحظر أّي 

نسخ أو استعمال آخر لهذا املنتج أو املواد املتعلقة به )ما عدا 
توزيع املنتج األصلي أو املواد املتعلقة به دون تغيير( حظرًا تاًما ما 

لم يستوف الشروط التالية:

•	يجوز منح اإلذن بنسخ، أو ترجمة، أو إيجاز هذا املنتج أو املواد 
املتعلقة به، أو إدماجه بشكل كامل أو جزئي في مطبوعات 

أخرى ألغراض تربوية غير جتارية فقط. ويقتضي أّي استعمال أو 
اقتباس كهذا ترخيًصا خطًيا مسبًقا من اللجنة الدولية.

•	وعند منحها للترخيص اخلطي، تقرر اللجنة الدولية إذا كان 
يجب إظهار شعارها على املنتج املستنسخ، أو املترجم، أو 

املقتبس، أو على املواد املتعلقة به، على ضوء االستعمال أو 
االقتباس املطلوب. وال يجوز إظهار شعار اللجنة الدولية على 
املنتج، أو على املواد املتعلقة به، دون اإلذن الصريح من اللجنة 

الدولية.

•	يجب على السلطات التربوية أو اجلمعيات الوطنية للصليب 
األحمر أو الهالل األحمر التي ترغب في استعمال شعار اللجنة 

الدولية جنًبا إلى جنب شعارها على املنتج املستنسخ، أو 
املترجم، أو املقتبس، أو على املواد املتعلقة به، أن حتصل أيًضا 

على اإلذن اخلطي الصريح من اللجنة الدولية. )حتتفظ اللجنة 
الدولية باحلق في أن تقرر على أساس كل حالة بحد ذاتها، إذا 
كانت سترخص ألطراف أخرى باستخدام شعاراتها جنًبا إلى 

جنب شعار اللجنة الدولية على املنتج املستنسخ، أو املترجم، 
أو املقتبس، أو على املواد املتعلقة به(.

ميكن احلصول من اللجنة الدولية على ملفات التصميم 
الستعمالها في نسخ املطبوعات. غير أنه ال يجوز استعمال 

أو تصوير الصور الفوتوغرافية، واخلرائط، ومشاهد الفيديو، 
والشعارات، والرسوم البيانية وما تتضمنه من خطوط، دون 
ترخيص مسبق. ويجب طلب اإلذن باالستعمال من اللجنة 

الدولية التي فاوضت على اتفاق يقضي بالطباعة كحد أقصى، 
مبقتضى حقوق الطبع احلالية. وحاملا يتحقق هذا احلد األقصى، 

سوف يطلب من املستخدمني االتصال بالوكالة أو بالشخص 
املعني.

إّن شارات الصليب األحمر، والهالل األحمر، والكريستالة )البلورة( 
احلمراء، محمية مبقتضى القانون الدولي اإلنساني والقوانني 

الوطنية. وأّي استخدام غير مرخص بشكل صريح من اتفاقيات 
جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية يشكل إساءة استخدام للشارات. 

ويحظر االستخدام غير املرخص لهذه الشارات حظرًا تاًما.



اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( منظمة غير 
متحيزة، ومحايدة، ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل 

في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف 
األخرى وتقدمي املساعدة لهم.

وتسعى اللجنة الدولية جاهدة إلى احلؤول دون املعاناة بنشر 
وتعزيز القانون اإلنساني واملبادئ اإلنسانية العاملية.

أنشئت اللجنة الدولية عام 1863، وانبثقت عنها اتفاقيات 
جنيف واحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي 

توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تقوم بها احلركة في 
النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى.

املهمة
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