
قواعد القانون العريف يف إدارة األعامل العدائية Syrian Network for Human Rights      1الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

قواعد القانون العرفي في إدارة األعمال العدائية

القاعدة 1: 
مييّــز أطــراف النــزاع يف مجيــع األوقــات بــن املدنيــن واملقاتلــن. وتوّجــه اهلجمــات إىل املقاتلــن فحســب، وال جيــوز أن توّجــه 

إىل املدنيــن.

القاعدة2: 
ُتظر أعمال العنف أو التهديد أبعمال العنف اليت تستهدف بصورة رئيسة بث الذعر بن السكان املدنين. 

القاعدة 3: 
مجيع أفراد القوات املسلحة لطرف يف النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد اخلدمات الطبية والدينية.

 
القاعدة 4: 

تتكــّون القــوات املســلحة ألي طــرف يف النــزاع مــن مجيــع أفــراد قواتــه املســلحة واجملموعــات والوحــدات النظاميــة الــيت تكــون 
تــت قيــادة مســؤولة أمــام ذلــك الطــرف عــن ســلوك مرؤوســيها.

القاعدة 5: 
املدنيون أشخاص ال ينتمون إىل القوات املسلحة. ويشمل مصطلح »السكان املدنيون« مجيع األشخاص املدنين. 

القاعدة 6: 
يتمتــع املدنيــون ابحلمايــة مــن اهلجــوم، مــا مل يقومــوا بــدور مباشــر يف األعمــال العدائيــة وطــوال الوقــت الــذي يقومــون فيــه 

هبــذا الــدور.
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الفصل الثاني
التمييز بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية

القاعدة 7: 
مُيييــز أطــراف النــزاع يف مجيــع األوقــات بــن األعيــان املدنيــة واألهــداف العســكرية، وال توّجــه اهلجمــات إال إىل األهــداف 

العســكرية فحســب، وال جيــوز أن توجــّه إىل األعيــان املدنيــة.

القاعدة 8:
فيمــا يتعلــق ابألعيــان، تقتصــر األهــداف العســكرية علــى األعيــان الــيت تســهم إســهاماً فعــااًل يف العمــل العســكري، ســواء 
بطبيعتهــا أو موقعهــا أو غايتهــا أو اســتخدامها، والــيت حيقــق تدمريهــا متامــاً أو جزئيــاً، أو االســتيالء عليهــا، أو تعطيلهــا يف 

األحــوال الســائدة يف حينــه ميــزة عســكرية مؤكــدة.

القاعدة 9:
األعيان املدنية هي مجيع األعيان اليت ليست أهدافاً عسكرية.

القاعدة 10: 
تمى األعيان املدنية من اهلجوم، ما مل تكن أهدافاً عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك.
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الفصل الثالث
الهجمات العشوائية

القاعدة 11: 
ُتظر اهلجمات العشوائية.

القاعدة 12: 
اهلجمات العشوائية هي:

أ - اليت ال توجه إىل هدف عسكري حمدد.
ب - اليت تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال ميكن توجيهها إىل هدف عسكري حمدد.

ت - الــيت تســتخدم طريقــة أو وســيلة قتــال ال ميكــن تديــد آاثرهــا علــى النحــو الــذي يقتضيــه القانــون الــدويل اإلنســاين، 
وابلتــايل، فــإن مــن شــأهنا يف كل حالــة كهــذه أن تصيــب أهدافــاً عســكرية ومدنيــن أو أعيــاانً مدنيــة دون متييــز.

القاعــدة 13: ُتظــر اهلجمــات ابلقصــف أبيــة طريقــة أو وســيلة تتعامــل مــع عــدد مــن األهــداف العســكرية املتباعــدة 
واملتمايــزة بوضــوح والــيت تقــع يف مدينــة أو بلــدة أو قريــة أو منطقــة أخــرى تضــم تركيــزاً مشــاهباً ملدنيــن أو ألعيــان مدنيــة، 

علــى أهنــا هــدف عســكري واحــد.

الفصل الرابع
التناسب في الهجوم

القاعدة 14:
حُيظــر اهلجــوم الــذي قــد يتوقــع منــه أن يســبب 
أو  املدنيــن  أرواح  يف  خســائر  عارضــة  بصــورة 
إصــاابت بينهــم، أو أضــرار ابألعيــان املدنيــة، أو 
ويكــون  واألضــرار،  اخلســائر  هــذه  مــن  جمموعــة 
مفرطــاً يف جتــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه مــن ميــزة 

ومباشــرة. ملموســة  عســكرية 
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الفصل الخامس
االحتياطات في الهجوم

القاعدة 15: 
املدنيــن،  املدنيــن، واألشــخاص  الســكان  تفــادي إصابــة  العســكرية علــى  العمليــات  الدائــم يف إدارة  يتوخــى احلــرص 
واألعيــان املدنيــة. وتتخــذ مجيــع االحتياطــات العمليــة لتجنــب إيقــاع خســائر يف أرواح املدنيــن، أو إصابتهــم، أو اإلضــرار 

ابألعيــان املدنيــة بصــورة عارضــة، وتقليلهــا علــى أي حــال إىل احلــد األدىن.

القاعدة 16: 
يفعــل كل طــرف يف النــزاع كل مــا ميكــن عملــه للتحقــق 

مــن أن األهــداف هــي أهــداف عســكرية.

القاعدة 17: 
يتخــذ كل طــرف يف النــزاع مجيــع االحتياطــات املمكنــة 
إيقــاع  لتجنــب  احلــرب  وأســاليب  اختيــار وســائل  عنــد 
خســائر يف أرواح املدنيــن، أو إصــاابت بينهــم أو أضــرار 
ابألعيــان املدنيــة بصــورة عارضــة، وتقليلهــا علــى أي حال 

إىل احلــد اآلدىن.

القاعدة 18:
يفعــل كل طــرف يف النــزاع كل مــا ميكــن عملــه ليقيّــم مــا إذا كان يتوقــع مــن اهلجــوم أن يســبب خســائر يف أرواح املدنيــن 
أو إصــاابت بينهــم، أو أضــرار ابألعيــان املدنيــة، أو جمموعــة مــن هــذه اخلســائر واألضــرار بصــورة عارضــة، ويكــون مفرطــاً 

يف جتــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.

القاعدة 19: 
يفعل كل طرف يف النزاع كل ما ميكن عمله إللغاء أو تعليق هجوم إذا تبن أن اهلدف ليس هدفاً عســكرايً أو إذا كان 
يتوقــع أن يســبب اهلجــوم عرضيــاً خســائر يف أرواح املدنيــن أو إصــاابت بينهــم، أو أضــرار ابألعيــان املدنيــة، أو جمموعــة 

خســائر واألضــرار ويكــون مفرطــاً يف جتــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.

القاعدة 20: 
يوجــه كل طــرف يف النــزاع إنــذاراً مســبقاً وجمــدايً يف حالــة اهلجمــات الــيت قــد متــس الســكان املدنيــن، مــا مل َتُــل الظــروف 

دون ذلــك. 

القاعدة 21:
 عندمــا يكــون اخليــار ممكنــاً بــن عــدة أهــداف عســكرية للحصــول علــى ميــزة عســكرية مماثلــة، ُيتــار اهلــدف الــذي يتوقــع 

أن يســبب اهلجــوم عليــه أقــل خطــر علــى أرواح املدنيــن واألعيــان املدنيــة. األشــخاص واألعيــان املشــمولون ابحلمايــة.

يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله 
للتحقق من أن األهداف هي أهداف عسكرية.
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الفصل السادس
االحتياطات ضد آثار الهجمات

القاعدة 22: 
يتخــذ أطــراف النــزاع مجيــع االحتياطــات املمكنــة حلمايــة مــا تــت ســيطرهتم مــن ســكان مدنيــن وأعيــان مدنيــة ضــد آاثر 

اهلجمــات.

القاعدة 23: 
يتجنب كل طرف يف النزاع، قدر املستطاع، وضع أهداف عسكرية داخل املناطق املكتظة ابلسكان أو قريباً منها.

القاعدة 24: 
يقــوم كل طــرف يف النــزاع، قــدر املســتطاع، بنقــل مــا تــت ســيطرته مــن أشــخاص مدنيــن وأعيــان مدنيــة بعيــداً عــن جمــاورة 

األهــداف العســكرية.

الفصل السابع
أفراد الخدمات الطبية والدينية واألعيان ذات الصلة

القاعدة 25: 
جيــب يف مجيــع األحــوال احــرام ومحايــة أفــراد اخلدمــات الطبيــة املخصصــن للمهــام الطبيــة دون غريهــا. ويفقــدون هــذه 

احلمايــة إذا ارتكبــوا أعمــااًل ضــارة ابلعــدو وختــرج عــن نطــاق وظيفتهــم اإلنســانية.

القاعدة 27:
جيــب يف مجيــع األحــوال احــرام ومحايــة أفــراد اخلدمــات الدينيــة املخصصــن للمهــام الدينيــة دون غريهــا. ويفقــدون هــذه 

احلمايــة إذا ارتكبــوا أعمــااًل ضــارة ابلعــدو وختــرج عــن نطــاق وظيفتهــم اإلنســانية.

القاعدة 28:
جيــب يف مجيــع األحــوال احــرام ومحايــة الوحــدات الطبيــة املخصصــة ألغــراض طبيــة دون غريهــا، وتفقــد هــذه احلمايــة إذا 

اســتخدمت الرتــكاب أعمــال ضــارة ابلعــدو وختــرج عــن نطــاق وظيفتهــا اإلنســانية.

القاعدة 29: 
جيــب يف مجيــع األحــوال احــرام ومحايــة وســائط النقــل الطــي املخصصــة للنقــل الطــي دون ســواه، وتفقــد هــذه احلمايــة إذا 

اســتخدمت الرتــكاب أعمــال ضــارة ابلعــدو، وختــرج عــن نطــاق وظيفتهــا اإلنســانية.
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الفصل الثامن
أفراد وأعيان الغوث اإلنساني

القاعدة 31:
جيب احرام ومحاية أفراد الغوث اإلنساين.

القاعدة 32: 
جيب احرام ومحاية األعيان املستخدمة لعمليات الغوث اإلنساين.

                      الفصل التاسع
األفراد واألعيان المستخدمون في مهام حفظ السالم

القاعدة 33: 
حُيظــر توجيــه اهلجــوم إىل أفــراد وأعيــان مســتخدمن يف مهــام حفــظ الســالم وفقــاً مليثــاق األمــم مادامــوا مؤهلــن للحمايــة 

املمنوحــة للمدنيــن واألعيــان املدنيــة مبقتضــى القانــون الــدويل اإلنســاين.

                      الفصل العاشر
                         الصحفيون

القاعدة 34:
 جيــب احــرام ومحايــة الصحفيــن املدنيــن العاملــن يف 
مهــام مهنيــة يف مناطــق نــزاع مســلح مادامــوا ال يقومــون 

جبهــد مباشــر يف األعمــال العدائيــة.

الفصل الحادي عشر
المناطق المحمية

القاعدة 35: 
حُيظر توجيه اهلجوم إىل منشأة إليواء اجلرحى واملرضى واملدنين ووقايتهم من آاثر األعمال العدائية.

القاعدة 36: 
حُيظر توجيه اهلجوم إىل منطقة منزوعة السالح اتفقت أطراف النزاع عليها.

القاعدة 37: 
حُيظر توجيه اهلجوم إىل األماكن اجملردة من الدفاع.

يجب احترام وحماية أفراد الغوث اإلنساني.

 يجب احترام وحماية 

الصحفيين المدنيين 

العاملين في مهام 

مهنية في مناطق 

نزاع مسلح ماداموا ال 

يقومون بجهد مباشر 

في األعمال العدائية.
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الفصل الثاني عشر
الممتلكات الثقافية

القاعدة 38:
حيرم كل طرف يف النزاع املمتلكات الثقافية:

العســكرية  العمليــات  يف  خــاص  اهتمــام  إيــالء  جيــب  أ- 
لتجنــب اإلضــرار ابملبــاين املخصصــة ألغــراض دينيــة أو فنيــة 
أو عمليــة أو تربويــة أو خرييــة وابآلاثر التارييــة، مــا مل تكــن 

أهدافــاً عســكرية.
العظيمــة  األمهيــة  ذات  املمتلــكات  تكــون  أال  جيــب  ب- 
للــراث الثقــايف ألي شــعب حمــاًل هلجــوم إال يف احلــاالت الــيت 

تتســتلزمها الضــرورة العســكرية.

القاعدة 39: 
حيظــر اســتخدام املمتلــكات ذات األمهيــة العظيمــة للــراث الثقــايف ألي شــعب ألغــراض يرجــح أن تعّرضهــا للتدمــري أو 

الضــرر، إالّ يف احلــاالت الــيت تســتلزمها الضــرورة العســكرية.

القاعدة 40: 
حيمي كل طرف يف النزاع املمتلكات الثقافية:

أ- حُيظــر االســتيالء علــى املؤسســات املخصصــة ألغــراض دينيــة أو خرييــة أو تربويــة أو فنيــة أو عمليــة، أو علــى اآلاثر 
التارييــة واألعمــال الفنيــة والعمليــة، أو تدمريهــا أو اإلضــرار هبــا بصــورة متعمــدة.

ب- حُيظــر أي شــكل مــن أشــكال الســرقة أو النهــب أو التهديــد وأي أعمــال ختريــب متعمــد تطــال املمتلــكات ذات 
األمهيــة العظيمــة للــراث الثقــايف ألي شــعب.

القاعدة 41: 
متنــع دولــة االحتــالل التصديــر غــري املشــروع للممتلــكات الثقافيــة مــن األراضــي احملتلــة، وتعيــد هــذه املمتلــكات إىل 

احملتلــة. األراضــي  املختصــة يف  الســلطات 

الفصل الثالث عشر
األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

القاعدة 42: 
جيــب إيــالء عنايــة خاصــة يف حــال اهلجــوم علــى األشــغال اهلندســية واملنشــآت الــيت تــوي قــوى خطــرة، أي الســدود 
واحلواجــز املائيــة واحملطــات النوويــة لتوليــد الطاقــة الكهرابئيــة واملنشــآت األخــرى الواقعــة عنــد أو مبحــاذاة هــذه األشــغال 

اهلندســية واملنشــآت، لتجنــب انطــالق قــوى خطــرة تســبب خســائر فادحــة بــن الســكان املدنيــن.

يحترم كل طرف في النزاع 
الممتلكات الثقافية
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الفصل الرابع عشر
البيئة الطبيعية

القاعدة 43: 
البيئــة  علــى  العدائيــة  األعمــال  العامــة إلدارة  املبــادئ  تنطبــق 

الطبيعيــة:
أ- ال جيــوز اهلجــوم علــى أي جــزء مــن البيئــة الطبيعيــة مــا مل 

يكــن هدفــاً عســكرايً.
ب- حُيظــر تدمــري أي جــزء مــن البيئــة الطبيعيــة إال يف احلــاالت 

اليت تســتلزمها الضرورة العســكرية.
منــه  يتوقــع  قــد  عســكري  هــدف  علــى  اهلجــوم  حُيظــر  ج- 
التســبب أبضــرار عارضــة للبيئــة ويكــون مفرطــاً يف جتــاوز مــا 
ومباشــرة. ملموســة  ميــزة عســكرية  مــن  عنــه  يســفر  أن  ينتظــر 

القاعدة 44: 
جيــب إيــالء العنايــة التامــة أثنــاء اســتخدام أســاليب ووســائل القتــال حلمايــة البيئــة الطبيعيــة واحلفــاظ عليهــا. وتتخــذ كل 
االحتياطــات املمكنــة أثنــاء العمليــات العســكرية لتجنــب اإلضــرار العــارض للبيئــة، ويف كل األحــوال، التقليــل منــه إىل أدىن 
حــد. وال تعفــي قّمــة الدرايــة العمليــة ابآلاثر الــيت ختلفهــا عمليــات عســكرية معينــة علــى البيئــة أي طــرف يف النــزاع مــن 

واجــب اختــاذ مثــل هــذه االحتياطــات.

القاعدة 45: 
حُيظــر اســتخدام أســاليب أو وســائل للقتــال يقصــد هبــا أو يتوقــع منهــا أن تســبب أضــراراً ابلغــة، واســعة االنتشــار وطويلــة 

األمــد ابلبيئــة الطبيعيــة. وال يســتخدم تدمــري البيئــة الطبيعيــة كســالح.

الفصل الخامس عشر
رفض اإلبقاء على الحياة

القاعدة 46: 
حيظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة، أو هتديد اخلصم بذلك، أو إدارة األعمال العدائية على هذا األساس.

القاعدة 47: 
حيظر اهلجوم على األشخاص املعروف أبهنم عاجزون عن القتال . والشخص العاجز عن القتال هو:

أ- أي شخص يف قبضة العدو.
ب- أي شخص غري قادر على الدفاع عن نفسه بسبب فقدانه الوعي أو غرق سفينته أوإصابته جبروح أو مرض.

ج- أي شــخص أفصــح بوضــوح عــن نيتــه يف االستســالم؛ شــريطة أن حيجــم هــذا الشــخص عــن أي عمــل عدائــي، أو 
حيــاول الفــرار.

القاعدة 48: 
حيظر اهلجوم على األشخاص اهلابطن ابملظالت من طائرة منكوبة أثناء هبوطهم.

ال يجوز الهجوم على 
أي جزء من البيئة 

الطبيعية ما لم يكن 
هدفًا عسكريًا.



قواعد القانون العريف يف إدارة األعامل العدائية Syrian Network for Human Rights      9الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

الفصل السادس عشر
تدمير الممتلكات واالستيالء عليها

القاعدة 49: 
جيوز ألطراف النزاع االستيالء على التجهيزات العسكرية التابعة للطرف اخلصم كغنائم حرب.

القاعدة 50: 
حيظر تدمري ممتلكات اخلصم أو االستيالء عليها، إالّ يف احلاالت اليت تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية.

القاعدة 51:
يف األراضي احملتلة:

أ- ميكن مصادرة املمتلكات العامة املنقولة اليت ميكن استخدامها للعلميات العسكرية.
ب- جيب إدارة املمتلكات العامة غري املنقولة وفقاً لقاعدة حق االنتفاع.

ج . جيــب احــرام امللكيــة اخلاصــة وال جيــوز مصادرهتــا؛ إال إذا كان تدمــري هــذه املمتمــكات أو االســتيالء عليهــا تســتلزمها 
الضــرورة العســكرية القهريــة.

القاعدة 52: حيظر النهب.

                 الفصل السابع عشر
       التجويــع والوصــول إلــى الغــوث 

                      اإلنســاني

القاعدة 53: 
حيظر جتويع السكان املدنين كأسلوب من أساليب احلرب.

القاعدة 54: 
لبقــاء  عنهــا  غــى  ال  الــيت  واملــواد  األعيــان  مهامجــة  ُتظــر 

تعطيلهــا. أو  نقلهــا  أو  تدمريهــا  أو  املدنيــن  الســكان 

القاعدة 55: 
يســمح أطــراف النــزاع مبــرور مــواد اإلغاثــة اإلنســانية للمدنيــن احملتاجــن إليهــا، وتســهيل مرورهــا بســرعة وبــدون عرقلــة؛ 

وتقــدم اإلغاثــة بــدون تيّــز أو أي متييــز جمحــف، مــع احتفــاظ األطــراف حبــق مراقبتهــا.

القاعدة 56: 
يؤّمــن أطــراف النــزاع لألفــراد املخّولــن العمــل يف اإلغاثــة اإلنســانية حريــة احلركــة الالزمــة للقيــام بوظائفهــم. وميكــن تقييــد 

حركتهــم مؤقتــاً يف حــاالت الضــرورة العســكرية القهريــة فحســب.

يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من 
أساليب الحرب.
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الفصل الثامن عشر
الخدع

القاعدة 57: 
خدع احلرب ليست حمظورة ما دامت ال ختل أبية قاعدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين.

القاعدة 58: 
ُتظر إساءة استخدام راية اهلدنة البيضاء.

القاعدة 59: 
تظر إساءة استخدام اإلشارات املميزة اليت تنص عليها اتفاقيات جنيف.

القاعدة 60: 
حيظر استخدام الشارة املميزة أو الزي اخلاص ابألمم املتحدة، إالّ على النحو الذي ترخص به املنظمة.

القاعدة 61: 
حُيظر إساءة استخدام الشارات األخرى املعرف هبا دولياً.

القاعدة 62: 
ُتظر إساءة استخدام الراايت أو الشارات أو العالمات أو األزايء العسكرية اخلاصة ابخلصم.

القاعدة 63: 
حُيظــر اســتخدام األعــالم أو الشــارات أو العالمــات أو األزايء العســكرية اخلاصــة ابلــدول احملايــدة أو غريهــا مــن الــدول 

الــيت ليســت طرفــاً يف النــزاع.

القاعدة 64:
 حيظر عقد اتفاق لتعليق القتال بنية اهلجوم املفاجئ على اخلصم املعتمد على ذلك االتفاق.

القاعدة 65: 
حُيظر قتل أو جرح أو أسر خصم ابللجوء إىل الغدر.
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الفصل التاسع عشر
التواصل مع الخصم

القاعدة 66: 
جيوز للقادة أن يدخلوا يف اتصال غري عدائي من خالل أية وسيلة اتصال. و يُبى مثل هذا اللقاء على حسن النية.

القاعدة 67:
يتمتع املفاوضون حبق عدم االعتداء على سالمتهم.

القاعدة 68: 
جيوز للقادة أن يتخذوا االحتياطات الالزمة ملنع أي ضرر قد يسببه وجود املفاوض.

القاعدة 69: 
يفقــد املفاوضــون حقهــم يف عــدم االعتــداء علــى ســالمتهم إذا اســتغلوا وضعهــم املتميــز الرتــكاب عمــل خمالــف للقانــون 

الــدويل وضــار ابخلصــم.

الفصل العشرون
مبادئ عامة بشأن استخدام األسلحة

القاعدة 70:
حُيظر استخدام وسائل وأساليب للقتال من شأهنا إحداث إصاابت أو آالم ومربر هلا.

القاعدة 71:
 حُيظر استخدام األسلحة العشوائية الطابع.

الفصل الحادي والعشرون
السم

القاعدة 72: 
حُيظر استخدام السم أو األسلحة السامة.
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الفصل الثاني والعشرون
األسلحة النووية

الفصل الثالث والعشرون
األسلحة البيولوجية

القاعدة 73:
حُيظر استخدام األسلحة البيولوجية.

الفصل الرابع والعشرون
األسلحة الكيميائية

القاعدة 74:
 حُيظر استخدام األسلحة الكيميائية.

القاعدة 75: 
حُيظر استخدام وسائل مكافحة الشغب كأسلوب للحرب.

القاعدة 76: 
حُيظر استخدام مبيدات األعشاب كأسلوب للحرب إذا كانت:

أ- ذات طبيعة جتعلها أسلحة كيميائية حمظورة.
ب- ذات طبيعة جتعلها أسلحة بيولوجية حمظورة.

ت- تستهدف احلياة النباتية اليت ليست هدفاً عسكرايً.
د- تسبب خسائر عارضة يف أرواح املدنين أو إصاابت بينهم أو أضرار لألعيان املدنية أو جمموعة من هذه التأثريات، 

وتكون مفرطة يف جتاوز ما ينتظر أن تســفر عنه من ميزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.
ى- تسبب أضراراً ابلغة، واسعة االنتشار وطويلة األمد للبيئة الطبيعية.

الفصل الخامس والعشرون
الطلقات النارية المتمددة

القاعدة 77: 
حُيظر استخدام الطلقات النارية اليت تتمدد وتتفلطح بسهولة يف جسم اإلنسان.

 ُيحظر استخدام األسلحة الكيميائية.
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الفصل السادس والعشرون
الطلقات النارية المتفجرة

القاعدة 78: 
حُيظر استخدام الطلقات النارية اليت تتفجر يف جسم اإلنسان ضد األفراد.

الفصل السابع والعشرون
األسلحة التي تصيب أساسًا بشظايا ويمكن كشفها

القاعدة 79: 
حُيظر استخدام األسلحة اليت يكون أثرها الرئيس اإلصابة بشظااي، وميكن كشفها يف جسم اإلنسان ابألشعة السينية.

الفصل الثامن والعشرون
األشراك الخداعية

القاعدة 80: 
حُيظــر اســتخدام األشــراك اخلداعيــة املتصلــة أو املرافقــة علــى أي حنــو مــع أشــياء أو أشــخاص مؤهلــن حلمايــة خاصــة 

مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، أو أشــياء قــد جتتــذب املدنيــن.

الفصل التاسع والعشرون
األلغام األرضية

القاعدة 81: 
األلغــام  اســتخدام  لــدى  خاصــة  عنايــة  إيــالء  جيــب 

العشــوائية. آاثرهــا  مــن  للتقليــل  األرضيــة 

القاعدة 82: 
األرضيــة  األلغــام  يســتخدم  الــذي  النــزاع  طــرف  يقــوم 

ذلــك.  أمكــن  كلمــا  مواقعهــا،  بتســجيل 

القاعدة 83: 
طــرف  يقــوم  الفعليــة،  العدائيــة  األعمــال  انتهــاء  عنــد 
النــزاع الــذي اســتخدم ألغامــاً أرضيــة إبزالتهــا أو إبطــال 

ضررهــا علــى املدنيــن أو تســهيل إزالتهــا.

عند انتهاء األعمال العدائية الفعلية، 
يقوم طرف النزاع الذي استخدم ألغامًا 

أرضية بإزالتها أو إبطال ضررها على 
المدنيين أو تسهيل إزالتها.
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الفصل الثالثون
األسلحة المحرقة

القاعدة 84: 
إذا اســتخدمت األســلحة احملرقــة، وجــب إيــالء عنايــة خاصــة لتجنــب اخلســائر العارضــة يف أرواح املدنيــن أو إيقــاع 

إصــاابت بينهــم أو اإلضــرار ابألعيــان املدنيــة، والتقليــل مــن هــذه اخلســائر واألضــرار يف كل األحــوال.

القاعدة 85: 
حُيظــر اســتخدام األســلحة احملرقــة ضــد األفــراد إال إذا تعــذر اســتخدام ســالح أقــل ضــرراً للوصــول إىل جعــل شــخص عاجــزاً 

عــن القتــال.

الفصل الحادي والثالثون

القاعدة 86: 
حُيظــر اســتخدام أســلحة الليــزر املصممــة خصيصــاً لتكــون وظيفتهــا القتاليــة الوحيــدة أو إحــدى وظائفهــا القتاليــة إحــداث 

عمــى دائــم للنظــر اجملــرد.

الفصل الثاني والثالثون
الضمانات األساسية

القاعدة 87: 
يُعاَمل املدنيون واألشخاص العاجزون عن القتال معاملة إنسانية.

القاعدة 88: 
حيظــر التمييــز اجملحــف علــى أســاس العــرق أو اللــون أو اجلنــس أو اللغــة أو الديــن أو املعتقــد أو اآلراء السياســية أو غريهــا 

مــن اآلراء أو االنتمــاء القومــي أو االجتماعــي أو الثــروة أو املــواد أو أي وضــع آخــر أو علــى أي معايــري أخــرى مماثلــة.

القاعدة 89: 
القتل حمظور.

القاعدة 90: 
حيظر التعذيب، واملعاملة القاسية، واالعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة ابلكرامة.

القاعدة 91: 
العقوابت البدنية حمظورة.
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القاعدة 92: 
حيظــر التشــويه والتجــارب الطبيــة أو العمليــة أو أي إجــراء طــي ال تقتضيــه احلالــة الصحيــة للشــخص املعــي وال يتفــق مــع 

املعايــري الطبيــة املرعيــة.

القاعدة 93: 
حُيظر االغتصاب وأي أشكال أخرى للعنف اجلنسي.

القاعدة 94: 
تظر العبودية وجتارة العبيد بكل أشكاهلا.

القاعدة 95: 
حُيظر التشغيل القسري غري املدفوع األجر أو الضار.

القاعدة 96: 
أخذ الرهائن حمظور.

القاعدة 97: 
حُيظر استخدام الدروع البشرية.

القاعدة 98: 
االختفاء القسري حمظور.

القاعدة 99: 
حُيظر احلرمان التعسفي من احلرية.

القاعدة 100:
ال يُدان أي شخص أو يصدر عليه حكم إالّ مبحاكمة عادلة تتوفر فيها مجيع الضماانت القضائية األساسية.

القاعدة 101: 
ال جيــوز اهتــام أي شــخص أو إدانتــه جبرميــة علــى أســاس أي فعــل أو تقصــري مل يكــن يشــكل جرميــة جنائيــة مبقتضــى القانــون 

الوطــي أو الــدويل وقــت ارتكابــه؛ وال تفــرض عليــه عقوبــة أشــد مــن العقوبــة الــيت كانــت ســارية وقــت ارتــكاب اجلرميــة.

القاعدة 102: 
ال جيوز إدانة أي شخص جبرمية إالّ على أساس املسؤولية اجلنائية الفردية.

القاعدة 103: 
العقوابت اجلماعية حمظورة.

ُيحظر استخدام الدروع البشرية.

االختفاء القسري محظور.

ُيحظر االغتصاب وأي أشكال أخرى 
للعنف الجنسي.
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القاعدة 104: 
ُترم املعتقدات والشعائر الدينية للمدنين ولألشخاص العاجزين عن القتال.

القاعدة 105: 
ترم احلياة العائلية ما أمكن.

الفصل الثالث والثالثون
الوضع القانوني للمقاتلين وأسرى الحرب

القاعدة 106:
 مييــز املقاتلــون أنفســهم عــن الســكان املدنيــن أثنــاء اشــراكهم يف هجــوم أو يف عمليــة عســكرية تضرييــة للهجــوم. وال 

يكــون هلــم احلــق بوضــع أســري احلــرب إذا مل يقومــوا بذلــك.

القاعدة 107: 
ليــس للمقاتلــن الذيــن يقعــون يف قبضــة اخلصــم أثنــاء قيامهــم ابلتجســس احلــق بوضــع أســري احلــرب. وال يدانــون أو تصــدر 

أحــكام حبقهــم دون حماكمــة مســبقة.

القاعدة 108: 
املرتزقــة، ابلتعريــف الــوارد يف الربوتوكــول اإلضــايف األول، ليــس هلــم احلــق بوضــع املقاتــل أو أســري احلــرب. وال يدانــون أو 

تصــدر أحــكام حبقهــم دون حماكمــة مســبقة.

الفصل الرابع والثالثون
الجرحى والمرضى والغرقى

القاعدة 109: 
يتخــذ كل طــرف يف النــزاع، كلمــا مسحــت الظــروف، وخباصــة بعــد أي اشــتباك، كل التدابــري املمكنــة، ودون إبطــاء، 

للبحــث عــن اجلرحــى واملرضــى والغرقــى ومجعهــم وإجالئهــم دون أي متييــز جمحــف.

القاعدة 110: 
يتلقــى اجلرحــى واملرضــى والغرقــى الرعايــة والعنايــة الطبيــة الــيت تقتضيهــا حالتهــم، أبقصــى حــد ممكــن ودون إبطــاء، وجيــب 

عــدم التمييــز بينهــم ألي اعتبــار ســوى االعتبــارات الطبيــة.

القاعدة 111: 
يتخــذ كل طــرف يف النــزاع كل اإلجــراءات املمكنــة حلمايــة اجلرحــى واملرضــى والغرقــى مــن ســوء املعاملــة ومــن هنــب 

الشــخصية. ممتلكاهتــم 
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الفصل الخامس والثالثون
الموتى

القاعدة 112: 
يتخــذ كل طــرف يف النــزاع، كلمــا مسحــت الظــروف، وخباصــة بعــد أي اشــتباك، كل التدابــري املمكنــة، ودون إبطــاء، 

للبحــث عــن املوتــى ومجعهــم وإخالئهــم دون أي متييــز جمحــف.

القاعدة 113: 
يتخذ كل طرف يف النزاع كل اإلجراءات املمكنة ملنع سلب املوتى. وحيظر تشويه جثث املوتى.

القاعدة 114: 
تســعى أطــراف النــزاع إىل تســهيل إعــادة رفــات املوتــى بنــاء علــى طلــب الطــرف الــذي ينتمــون إليــه أو بنــاء علــى طلــب 

أقــرب النــاس إىل املتــوىف. كمــا تعــاد أمتعتهــم الشــخصية.

القاعدة 115: 
تُعامل جثت املوتى بطريقة تتسم ابالحرام، وترم قبورهم وُتصان بشكل مالئم.

القاعدة 116: 
يســجل كل طــرف يف النــزاع مجيــع املعلومــات املتاحــة، للتحقــق مــن هويــة املوتــى، قبــل تدبــري أمــر اجلثــة، ووضــع عالمــات 

ألماكــن القبــور.
الفصل السادس والثالثون

األشخاص المفقودون
القاعدة 117: 

يتخــذ كل طــرف يف النــزاع اإلجــراءات املســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن يبلــغ عــن فقدهــم نتيجــة لنــزاع مســلح، 
ويــزود أفــراد عائالهتــم أبيــة معلومــات لديــه عــن مصريهــم.

الفصل السابع والثالثون
األشخاص المحرومون من حريتهم

القاعدة 118: 
يــزود األشــخاص احملرومــون مــن حريتهــم ابلقــدر الــكايف مــن 

الطعــام واملــاء وامللبــس واملــأوى والعنايــة الطبيــة.

القاعدة 119: 
توضع النساء احملرومات من حريتهن يف أماكن منفصلة عن 
األماكــن املخصصــة للرجــال، وتســتثى مــن ذلــك احلــاالت 
األســرية الــيت تعــد هلــا أماكــن إقامــة كوحــدات عائليــة، علــى 

أن تكــون تــت اإلشــراف املباشــر مــن قبــل نســاء.

يزود األشخاص المحرومون من حريتهم بالقدر الكافي من 
الطعام والماء والملبس والمأوى والعناية الطبية.
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القاعدة 120: 
يوضــع األطفــال احملرومــون مــن حريتهــم يف أماكــن منفصلــة عــن األماكــن املخصصــة للراشــدين، وتســتثى مــن ذلــك 

احلــاالت األســرية الــيت تعــد هلــا أماكــن إقامــة كوحــدات عائليــة.

القاعدة 121: 
يوضع األشخاص احملرومون من حريتهم يف أماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتؤّمن هلم الرعاية والظروف الصحية.

القاعدة 122: 
حيظر سلب املمتلكات الشخصية لألشخاص احملرومن من حريتهم.

القاعدة 123: 
تسجل التفاصيل الشخصية للمحرومن من حريتهم.

القاعدة 124:
أ- يســمح للجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، يف حالــة النــزاع املســلح الــدويل، ابلقيــام بــزايرات منتظمــة جلميــع األشــخاص 

احملرومــن مــن حريتهــم للتحقــق مــن ظــروف احتجازهــم، وإعــادة صالهتــم مــع عائالهتــم.
ب- جيــوز للجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر يف حالــة النــزاع املســلح غــري الــدويل أن تعــرض خدماهتــا علــى أطــراف النــزاع 
لــزايرة كل األشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم ألســباب مرتبطــة ابلنــزاع، مــن أجــل التحقــق مــن ظــروف احتجازهــم وإعــادة 

صالهتــم مــع عائالهتــم.

القاعدة 125: 
يســمح لألشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم مبراســلة عائالهتــم، وختضــع املراســالت لشــروط معقولــة فيمــا يــص التواتــر يف 

الكتابــة وحاجــة الســلطات للرقابــة.

القاعدة 126: 
يســمح للمدنيــن احملتجزيــن ولألشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم بســبب نــزاع مســلح غــري دويل ابســتقبال الزائريــن، وخباصــة 

األقــرب إليهــم، ابلدرجــة املمكنــة.

القاعدة 127: 
ترم املعتقدات الشخصية والشعائر الدينية لألشخاص احملرومن من حريتهم.

القاعدة 128:
أ- يطلق سراح أسرى احلرب ويعادون إىل أوطاهنم، دون إبطاء، بعد انتهاء األعمال العدائية الفعلية.

ب- يطلق ســراح احملتجزين املدنين حاملا تنتفي األســباب اليت اســتلزمت احتجازهم، ولكن، وعلى أبعد تقدير، أبســرع 
مــا ميكــن بعــد انتهــاء األعمــال العدائيــة الفعليــة.

ج- يطلــق ســراح األشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم بســبب نــزاع مســلح غــري دويل حاملــا تنتفــي األســباب الــيت دعــت 
حلرماهنــم مــن حريتهــم.

جيــوز اســتمرار حرمــان األشــخاص املشــار إليهــم أعــاله مــن حريتهــم إذا كانــت اإلجــراءات اجلزائيــة املتخــذة يف حقهــم معلقــة 
أو إذا كانــوا ينفــذون أحكامــاً صــدرت حبقهــم بشــكل قانــوين.
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الفصل الثامن والثالثون
النزوح واألشخاص النازحون

القاعدة 129:
أ- ال يقــوم األطــراف يف نــزاع مســلح دويل برحيــل أو نقــل 
الســكان املدنيــن قســراً، بصــورة كليــة أو جزئيــة، مــن أرض 
حمتلــة إال إذا اقتضــى ذلــك أمــن املدنيــن املعنيــن أو ألســباب 

عســكرية قهريّــة.
بنــزوح  نــزاع مســلح غــري دويل  ب- ال أيمــر األطــراف يف 
الســكان املدنيــن، كليــاً أو جزئيــاً، ألســباب تتعلــق ابلنــزاع 
ألســباب  أو  املعنيــن  املدنيــن  أمــن  ذلــك  اقتضــى  إذا  إال 

قهريــة. عســكرية 

القاعدة 130:
ال تقوم الدول برحيل أو نقل جزء من سكاهنا املدنين إىل أراضي تتلها.

القاعدة 131: 
تتخذ، يف حاالت النزوح، كل اإلجراءات املمكنة ليتسى استقبال املدنين املعنين يف ظروف مرضية من حيث املأوى 

والشــروط الصحية والصحة البدنية واألمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

القاعدة 132: 
لألشــخاص النازحــن احلــق ابلعــودة الطوعيــة أبمــان إىل دايرهــم أو أماكــن ســكناهم املعتــادة حاملــا تنتفــي األســباب الــيت 

أدت إىل نزوحهــم.

القاعدة 133:
 ترم حقوق امللكية لألشخاص النازحن.

الفصل التاسع والثالثون
األشخاص اآلخرون الذين يتمتعون بحماية خاصة

القاعدة 134: 
تلىب االحتياجات اخلاصة ابلنساء املتأثرات بنزاع مسلح يف احلماية والصحة واملساعدة.

القاعدة 135: 
يتمتع األطفال املتأثرون ابلنزاع املسلح ابحرام خاص ومحاية خاصة.

 ال يقوم األطراف في نزاع مسلح دولي بترحيل أو نقل 
السكان المدنيين قسرًا، بصورة كلية أو جزئية، من أرض 

محتلة إال إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو 
ألسباب عسكرية قهرّية.
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القاعدة 136: 
ال جينــد األطفــال يف القــوات املســلحة أو يف اجلماعــات 

املســلحة.

القاعدة 137: 
ال يسمح لألطفال ابالشراك يف األعمال العدائية.

القاعدة 138: 
بنــزاع  املتأثــرون  والعجــزة  واملعوقــون  الســن  يتمتــع كبــار 

خاصــة. ومحايــة  خــاص  ابحــرام  مســلح 

الفصل األربعون
االمتثال للقانون الدولي اإلنساني

القاعدة 139: 
حيــرم كل طــرف يف النــزاع القانــون الــدويل اإلنســاين ويكفــل احرامــه مــن قبــل قواتــه املســلحة واألشــخاص واجملموعــات 

األخــرى الذيــن يعملــون يف الواقــع بنــاء علــى تعليماتــه أو تــت إشــرافه أو ســيطرته.

القاعدة 140: 
ال يعتمد االلتزام ابحرام وكفالة احرام القانون الدويل اإلنساين على املعاملة ابملثل.

القاعدة 141:
 تعمــل كل دولــة علــى توفــري مستشــارين قانونيــن، عنــد االقتضــاء، لتقــدمي املشــورة للقــادة العســكرين علــى املســتوى 

املناســب بشــأن تطبيــق القانــون الــدويل اإلنســاين.

القاعدة 142: 
تزود الدول واألطراف يف النزاع قواهتا املسلحة بتعليمات بشأن القانون الدويل اإلنساين.

القاعدة 143: تشجع الدول تعليم القانون الدويل اإلنساين للسكان املدنين.

الفصل الحادي واألربعون
إنفاذ القانون الدولي اإلنساني

القاعدة 144: 
ال تشــجع الدول انتهاكات القانون الدويل اإلنســاين من قبل أطراف النزاع املســلح . ومتارس نفوذها، إىل احلد املمكن، 

لوقف انتهاكات القانون الدويل اإلنســاين.

ال يجند األطفال في القوات المسلحة أو 
في الجماعات المسلحة.
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القاعدة 145: 
ختضع أعمال االقتصاص احلريب حيثما ال حيظره القانون الدويل لشروط صارمة.

القاعدة 146: 
تظر أعمال االقتصاص احلريب من األشخاص الذين تميهم اتفاقيات جنيف.

القاعدة 147: 
تظر أعمال االقتصاص احلريب ضد األعيان اليت تميها اتفاقيات جنيف واتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية.

القاعدة 148: 
ليــس ألطــراف املنازعــات املســلحة غــري الدوليــة احلــق يف اللجــوء إىل أعمــال االقتصــاص احلــريب. وتظــر أيــة أفعــال أخــرى 
مضــادة حبــق األشــخاص الذيــن ال يقومــون بــدور مباشــر أو الذيــن توقفــوا عــن القيــام بــدور مباشــر يف األعمــال العدائيــة.

الفصل الثاني واألربعون
المسؤولية والتعويض

القاعدة 149: الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املنسوبة إليها، واليت تشمل:
أ- االنتهاكات املرتكبة من قبل أجهزهتا، مبا يف ذلك قواهتا املسلحة.

ب- االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو كياانت فّوضتها القيام بقدر من السلطة احلكومية.
ج- االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل أشــخاص أو جمموعــات تعمــل يف الواقــع بنــاء علــى تعليماهتــا أو تــت إشــرافها أو 

ســيطرهتا.
د- االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو جمموعات خاصة تعرف هبا وتتبناها كإدارة اتبعة هلا.

القاعدة 150: 
تلتــزم الدولــة املســؤولة عــن انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين ابلتعويــض الكامــل عــن اخلســائر أو األذى الــذي تســببت 

بــه االنتهــاكات.
الفصل الثالث واألربعون

المسؤولية الفردية

القاعدة 151: 
األفراد مسؤولون جزائياً عن جرائم احلرب اليت يرتكبوهنا.

القاعدة 152: 
القادة واألشخاص اآلخرون األرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم احلرب اليت ترتكب بناء على أوامرهم.

القاعدة 153: 
القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقامــاً مســؤولون جزائيــاً عــن جرائــم احلــرب الــيت يرتكبهــا مرؤوســوهم إذا عرفــوا، أو 
كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون ابرتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم ومل يتخــذوا كل 



الشبكة السورية لحقوق اإلنسان      Syrian Network for Human Rightsقواعد القانون العريف يف إدارة األعامل العدائية 22

التدابــري الالزمــة واملعقولــة الــيت ختوهلــا هلــم ســيطرهتم ملنــع ارتكاهبــا أو ملعاقبــة األشــخاص املســؤولن عنهــا إذا ارتكبــت مثــل 
هــذه اجلرائــم.

القاعدة 154:
على كل مقاتل واجب أالّ يطيع أمراً من الواضح أنه غري قانوين.

القاعدة 155: 
ال يعفــي املــرؤوس مــن املســؤولية اجلزائيــة إطاعــة أوامــر عليــا إذا عــرف املــرؤوس أن الفعــل املأمــور بــه كان غــري قانــوين أو كان 

بوســعه أن يعــرف ذلــك بســبب الطبيعــة غــري القانونيــة الواضحــة للفعــل املأمــور بــه.

الفصل الرابع واألربعون
جرائم الحرب

القاعدة 156: 
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين تشكل جرائم حرب.

القاعدة 157: 
للدول احلق يف أن ختول حماكمها الوطنية صالحية االختصاص العاملي للنظر يف جرائم احلرب.

القاعدة 158: 
تقــق الــدول يف جرائــم احلــرب الــيت يزعــم ارتكاهبــا مــن قبــل مواطنيهــا أو قواهتــا املســلحة علــى أراضــي الغــري أو علــى أراضيهــا 
وحماكمــة املشــتبه هبــم، عنــد االقتضــاء. وتقــق أيضــاً يف جرائــم احلــرب األخــرى الداخلــة ضمــن اختصاصهــا وحماكمــة 

املشــتبه هبــم، عنــد االقتضــاء.

القاعدة 159: 
تســعى الســلطات احلاكمــة، عنــد انتهــاء األعمــال العدائيــة، ملنــح أوســع عفــو ممكــن لألشــخاص الذيــن شــاركوا يف نــزاع 
مســلح غــري دويل، أو لألشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم ألســباب تتعلــق ابلنــزاع املســلح، ابســتثناء األشــخاص املشــتبه هبــم 

أو املتهمــن أو احملكــوم عليهــم يف جرائــم حــرب.

القاعدة 160: 
ال يطبق قانون التقادم على جرائم احلرب.

القاعدة 161: 
تبــذل الــدول مــا بوســعها للتعــاون، إىل احلــد املمكــن، بعضهــا مــع بعــض لتســهيل التحقيــق يف جرائــم احلــرب وحماكمــة 

املشــتبه هبــم.


