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الذكرى األربعون إلبرام بروتوكويل 
عام 1977 اإلضافيني إىل اتفاقيات 

جنيف لعام 1949



تعزيز قواعد الحرب يف زمن االضطرابات

ــامل  ــت دول الع ــاردة اجتمع ــرب الب ــتعامر والح ــن االس ــص م ــة التخل ــار عملي ــت ويف إط ــاً مض ــن عام ــل أربع قب
ــة فــاق عــدد  ــة الثاني يف جنيــف إلعــادة التأكيــد عــى القانــون الــدويل اإلنســاين وتطويــره. وبعــد الحــرب العاملي
النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة عــدد النزاعــات املســلحة الدوليــة بكثــر مــا جــرد املدنيــن مــن الحاميــة املكفولــة 
لهــم مبوجــب اتفاقيــات جنيــف لعــام 1.1949 وانتــرت أيضــاً نزاعــات غــر متكافئــة يعتمــد املقاتلــون فيهــا عــى 
ــز. وقــد أفــرز  ــم ومجهــزة أحســن تجهي ــون جيوشــاً محكمــة التنظي ــكات مخالفــة للعــرف إذ يواجــه املقاتل تكتي
الســباق نحــو التســلح إبَّــان الحــرب البــاردة واســتحداث تكنولوجيــات أســلحة جديــدة حقائــق جديــدة يف ســاحة 
املعركــة، مثــل األســلحة الجويــة والقذائــف. وباتــت هــذه االخرتاعــات تجعــل الرضبــات تقــع فعليــاً يف أي مــكان 
ومل تخضــع أليــة قيــود محــددة. وأخــراً، شــهدت فــرتة الســبعينات زيــادة يف عــدد دول العــامل ثالثــة أضعــاف نتيجــة 

إلنهــاء االســتعامر. و»ورثــت« هــذه الــدول قواعــد الحــرب التــي تفاوضــت بشــأنها دول أخــرى.

ونظــراً لهــذه التجــارب وتغــر وجــه النزاعــات املســلحة الحديثــة، كان البــد مــن إعــادة التأكيد عــى مبــادئ القانون 
الــدويل اإلنســاين وتوضيحهــا، كــام كان البــد مــن تقنــن وتطويــر القواعــد األساســية املتعلقة بســر األعــامل العدائية. 
ــف لعــام 1949 يف  ــات جني ــن التفاقي ــن اإلضافي ــدة، الربوتوكول ــا دول ناشــئة عدي ــة، مبــا فيه واعتمــدت 124 دول
ــم  ــات املســلحة، ومنه ــا النزاع ــة ضحاي ــز حامي ــان لتعزي ــوالن اإلضافي ــد جــاء الربوتوك ــو 1977. وق 8 حزيران/يوني
ــول  ــة )الربوتوك ــول األول( ويف النزاعــات املســلحة غــر الدولي ــة )الربوتوك ــات املســلحة الدولي ــون، يف النزاع املدني
الثــاين(. وكان الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين يف الواقــع املعاهــدة العامليــة األوىل املخصصــة حرصيــاً للنزاعــات املســلحة 
غــر الدوليــة. فقــد فــرض الربوتوكــول الثــاين أيضــاً قيــوداً عــى الطــرق التــي يجــب أن تُخــاض بهــا الحــروب ومنــح 
أطــراف النــزاع وســائل تحقيــق التــوازن بــن االعتبــارات اإلنســانية والــرضورة العســكرية. وعــززت هــذه الجهــود 

توافــق اآلراء بــن الــدول حــول القانــون الــدويل اإلنســاين وزادت مــن مســؤولياتها إزاء هــذا القانــون. 

ــوم مــن أكــر الصكــوك املصــادق عليهــا يف العــامل. ومــا زاال يقفــان يف الجبهــة  ــان الي ــد الربوتوكــوالن اإلضافي ويُع
األماميــة للنزاعــات املعــارصة، يوفــران الحاميــة للمدنيــن مــن أســوأ التجــاوزات التــي تقــع يف الحــرب ويوجهــان 

أطــراف النــزاع ألنهــام يدفعــان إىل املصادقــة عــى معاهــدات جديــدة. 

1   تنطبق اتفاقيات عام 1949 عى النزاعات املسلحة الدولية فقط، باستثناء املادة 3 املشرتكة.
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ومبناســبة الذكــرى األربعــن العتــامد الربوتوكولــن اإلضافيــن تحــث اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــدول عــى 
مــا يــي: 

ــدول األخــرى عــى 	  ــك أصــالً، وتشــجيع ال ــد قامــت بذل ــن، إذا مل تكــن ق ــن اإلضافي االنضــامم إىل الربوتوكول
االنضــامم إليهــام؛

ــذ عــى املســتوى 	  ــن وتطبيقهــام ووضعهــام موضــع التنفي ــن اإلضافي ــام للربوتوكول ــذ الت العمــل عــى التنفي
ــي؛ الوطن

كفالة احرتام أطراف النزاع للقواعد واملبادئ األساسية املتضمنة يف الربوتوكولن اإلضافين؛ 	 
ــى 	  ــر ع ــن أث ــام م ــون له ــن أن يك ــا ميك ــوم وم ــات الي ــام يف نزاع ــن وأهميته ــن اإلضافي ــارصة الربوتوكول من

ــوم. ــلحة كل ي ــات املس ــن النزاع ــن م املترضري
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ماذا قدم الربوتوكوالن اإلضافيان لعام 1977 للقانون 
الدويل اإلنساين؟ 

املسؤولية العاملية 
زاد عــدد دول العــامل ثالثــة أضعــاف نتيجــة إنهــاء االســتعامر يف فــرتة الســبعينات. وفــاق عــدد الــدول التــي شــاركت 
يف صياغــة الربوتوكولــن اإلضافيــن بضعفــن عــدد الــدول التــي وضعــت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949. وبالتــايل 
فمجــرد إعــادة التأكيــد عــى املبــادئ األساســية للقانــون الــدويل مــن جانــب مجتمــع الــدول عــى نطــاق أوســع 
هــو يف حــد ذاتــه إنجــاز عظيــم. باإلضافــة إىل ذلــك جــرى اعتــامد معظــم مــواد الربوتوكولــن بتوافــق اآلراء، وهــذا 

مــؤرش جيــد عــى مســتوى املســؤولية الدوليــة والقبــول مــن خــالل هــذه العمليــة. 

قواعد سري األعامل العدائية
جاء الربوتوكوالن اإلضافيان لتقنن وتطوير القواعد األساسية املتعلقة بسر األعامل العدائية، ومنها: 

التمييــز: يجــب عــى أطــراف النــزاع أن متيــز يف جميــع األوقــات بــن املدنيــن واألعيــان املدنيــة 	 
مــن ناحيــة واملقاتلــن واألهــداف العســكرية مــن ناحيــة أخــرى وتوجيــه عملياتهــا العســكرية ضــد 
ــد  ــة، وتع ــان املدني ــن واألعي ــه الهجــامت ضــد املدني ــط. ويُحظــر توجي األهــداف العســكرية فق

الهجــامت العشــوائية محظــورة. 
التناســب: ال يجــوز ألطــراف النــزاع شــن هجــامت يُتوقــع منهــا إلحــاق رضر عــريض باملدنيــن أو 	 

األعيــان املدنيــة، وهــي التــي قــد تكــون مفرطــة مقارنــة باملزيــة العســكرية امللموســة واملبــارشة 
املتوقعــة منهــا. 

توخــي الحــذر أثنــاء الهجــوم: يجــب عــى أطــراف النــزاع أن تتوخــى الحــذر باســتمرار مــن أجــل 	 
حاميــة املدنيــن واألعيــان املدنيــة أثنــاء ســر العمليــات العســكرية. ويجــب عليهــا أن تتخــذ كل 
االجــراءات االحرتازيــة املمكنــة لتفــادي أو عــى األقــل تخفيــف إلحــاق الــرضر العــريض باملدنيــن 

واألعيــان املدنيــة.
ــذ كل 	  ــزاع أن تتخ ــراف الن ــى أط ــب ع ــامت: يج ــار الهج ــن آث ــة م ــراءات االحرتازي ــاذ االج اتخ

ــار  ــن آث ــيطرتها م ــت س ــة تح ــان املدني ــن واألعي ــة املدني ــة لحامي ــة املمكن ــراءات االحرتازي االج
الهجــامت. 



املزيد من الحامية
ســاهم الربوتوكــوالن اإلضافيــان يف إعــادة التأكيــد عــى القانــون الــدويل اإلنســاين وتوضيحــه وتطويــره، مــا أفــى 
إىل إدخــال تحســن حقيقــي عــى الحاميــة املكفولــة للســكان املدنيــن والســجناء وأولئــك الذيــن كفــوا عــن القتــال. 

وفيــام يــي بعــض األمثلــة:     

عــزز األحــكام املتعلقــة بأعــامل الغــوث للســكان 	 

ــن 68 إىل 71( ــواد م ــن )امل املدني

وســع نطــاق الحاميــة املكفولــة للوحــدات الطبيــة 	 

ــا  ــح م ــادة 12( ووض ــفيات )امل ــة وللمستش املدني

ــذه  ــى به ــا أن تحظ ــق له ــي يح ــات الت ــي الفئ ه

الحاميــة، مثــل »الجرحــى« و»املــرىض« و»الغرقــى 

ــادة 8( ــار« )امل يف البح

ــا 	  ــق عليه ــة تتف ــق محمي ــاء مناط ــى إنش ــص ع ن

لألشــخاص  الحاميــة  لتوفــر  النــزاع  أطــراف 

املترضريــن مــن النــزاع املســلح )املــواد مــن 59 إىل 

)6 0

حظــر تجنيــد األطفــال دون ســن الخامســة عــرة 	 

وتســخرهم يف األعــامل العدائيــة )املــادة 77(

أقــر بواجــب الــدول يف تزويــد العائــالت مبعلومــات 	 

عــن مصــر أقاربهــا املفقوديــن وقــدم تفاصيــل 

عــن اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتوضيــح مصــر 

ــن )املــواد مــن 32 إىل 34( األشــخاص املفقودي

ــة 	  ــان الثقافي ــى األعي ــامت ع ــة الهج ــر رصاح حظ

وأماكــن العبــادة )املــادة 53( واألعيــان التــي ال 

غنــى عنهــا لبقــاء الســكان املدنيــن عــى قيــد 

الحيــاة )املــادة 54( واألشــغال واملنشــآت التــي 

تحتــوي عــى قــوى خطــرة )املــادة 56(

ــة 	  ــة البيئ ــاً لحامي ــة خصيص ــد مكرَّس ــح قواع أوض

الطبيعيــة )املادتــان 35 و55(

أكــد عــى أن أطــراف النــزاع ال متلــك حقــاً مطلقــاً 	 

يف اختيــار أســاليب أو وســائل القتــال )املــادة 35(

ألــزم الــدول بتحديــد مــا إذا كان اســتخدام ســالح 	 

ــوال،  ــع األح ــوال أو يف جمي ــض األح ــد، يف بع جدي

محظــوراً مبوجــب الربوتوكــول األول أو أيــة قاعــدة 

أخــرى مــن قواعــد القانــون الــدويل املنطبــق عــى 

األطــراف الســامية املتعاقــدة )املــادة 36( كــام 

أوجــب عليهــا توفــر مستشــارين قانونيــن لقواتهــا 

املســلحة عنــد الــرضورة لتقديــم املشــورة لقادتهــا 

وتدريــب جنودهــا عــى القانــون الــدويل اإلنســاين 

ــادة 82( )امل

الربوتوكول اإلضايف الثاين )النزاعات املسلحة غر الدولية(الربوتوكول اإلضايف األول )النزاعات املسلحة الدولية(

التعذيــب 	  ضــد  األساســية  الضامنــات  عــزز 

واالغتصــاب والعنــف املهــدد للحيــاة، التــي يتمتــع 

بهــا كل األشــخاص الذيــن ال يشــاركون يف األعــامل 

العدائيــة أو الذيــن كفــوا عــن املشــاركة فيهــا كــام 

ــادة 4( ــال )امل ــة األطف ــزز حامي ع

أرىس قواعــد الحاميــة الدنيــا لألشــخاص املحرومــن 	 

قضائيــة  ضامنــات  عــى  ونــص  حريتهــم  مــن 

لألشــخاص املالحقــن قضائيــاً بســبب نــزاع مســلح 

)املادتــان 5 و6(

حظــر الهجــامت املوجهــة ضد الســكان واألشــخاص 	 

املدنيــن )املــادة 13( والهجــامت ضــد: األعيــان 

التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان املدنيــن عــى 

قيــد الحيــاة )املــادة 14( واألشــغال واملنشــآت التــي 

ــان  ــادة 15( واألعي ــوى خطــرة )امل ــى ق ــوي ع تحت

ــادة )املــادة 16(  الثقافيــة وأماكــن العب

حظــر تجنيــد األطفــال تحــت ســن الخامســة عرة 	 

وتســخرهم يف األعــامل العدائيــة )املادة 4(

حظــر الرتحيــل القــري للمدنيــن مــا عــدا إذا 	 

تطلــب ذلــك أمنهــم أو إذا كان ذلــك ألســباب 

عســكرية قاهــرة )املــادة 17( 

نــص رصاحــة عــى حاميــة كل الطواقــم والوحــدات 	 

ــة أو  ــا املدني ــواء منه ــة، س ــل الطبي ــائط النق ووس

ــان 9 و11(  العســكرية )املادت



صياغة مامرسة أطراف النزاع: التدريب وقواعد االشتباك 
ومدونات السلوك

ســاهمت عنــارص القانــون الــدويل اإلنســاين التــي جــرت إعــادة التأكيــد عليهــا وتوضيحهــا وتطويرهــا يف الربوتوكولن 
اإلضافيــن يف صياغــة املامرســة العســكرية يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ ذلــك الحــن. وعــى ســبيل املثــال، فقــد 
كان لواجــب توفــر مستشــارين قانونيــن يف القــوات املســلحة أثــر عــى طريقــة التخطيــط للكثــر مــن العمليــات 
العســكرية وتنفيذهــا. ويعمــل املستشــارون القانونيــون للقــوات املســلحة مــع القــادة أثنــاء الحــرب عــى تطبيــق 
القانــون الــدويل اإلنســاين عــى عمليــات محــددة. أمــا يف أوقــات الســلم فيعملــون عــى زيــادة املعرفــة بالقانــون 
الــدويل اإلنســاين داخــل القــوات املســلحة )راجــع النــص داخــل اإلطــار(. وقــد أدى وجــود املستشــارين القانونيــن، 
ــوات املســلحة.  ــدويل اإلنســاين داخــل الق ــون ال ــق أفضــل للقان ــرب وتطبي ــم أك ــل أخــرى، إىل فه فضــالً عــن عوام
باإلضافــة إىل ذلــك، تضمنــت العديــد مــن كتيبــات التدريــب العســكري يف العــامل أكــر مــن 350 مــادة عــن مبــادئ 

التمييــز والتناســب والحــذر وحظــر الهجــامت عــى املدنيــن واألعيــان املدنيــة. 2

واملثــال اآلخــر عــى الكيفيــة التــي ســاهمت بهــا القواعــد األساســية الــواردة يف الربوتوكولــن اإلضافيــن يف صياغــة 
املامرســة، هــو تطويــر القــوات املســلحة لقواعــد االشــتباك الدامئــة والقواعــد الخاصــة باملهــام املحــددة. وهــذه 
ــوة  ــتخدام الق ــن اس ــن ميك ــد َم ــف وض ــى وكي ــدد مت ــات، تح ــق بالعملي ــة تتعل ــامت داخلي ــي تعلي ــد ه القواع
العســكرية. وتقــع مبــادئ التمييــز والتناســب والحــذر بطبيعــة الحــال يف صلــب قواعــد االشــتباك. وتحــوِّل قواعــد 
االشــتباك مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين إىل توجيهــات عمليــة ملموســة تتبــع يف امليــدان. وهــي تطبيــق للتدريب 

الــذي يتلقــاه الجنــود عــى القانــون الــدويل اإلنســاين وتكميــل لــه.

»التناسب: الهدف من هذا املبدأ هو تحقيق التوازن بني مصالح الرضورة العسكرية 
املتضاربة أحياناً مع متطلبات اإلنسانية. ويتطلب املبدأ أن يفعل الجندي ذلك أثناء أداء 

مهمته دون إلحاق رضر مفرط بالسكان املدنيني أو األعيان املدنية.  وبالتايل يستلزم 
املبدأ إجراء تقييم للخسائر املحتملة، العسكرية واملدنية، والرضر ومضاهاة ذلك باملزايا 

العسكرية املحددة املتوقعة من الهجوم. فعىل سبيل املثال، يجب العدول عن شن 
هجوم عىل هدف عسكري يتألف من فئة قليلة من األعداء يتمركزون وسط منطقة 

مأهولة بالسكان إذا كان من املرجح أن يكون الرضر املحتمل عىل املدنيني أكرث من امليزة 
العسكرية التي سيحققها الهجوم«. 

- سرياليون، قانون النزاعات املسلحة. دليل املدرِّب للقوات املسلحة بجمهورية سراليون، 
املركز التعليمي للقوات املسلحة، أيلول/سبتمرب 2007، صفحة 20.  

2   انظر قاعدة بيانات دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد 1و7و14و15.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home    



3   اللجنة الدولية للصليب األحمر، املستشارون القانونيون يف القوات املسلحة، صحيفة بيانات، 2003:

/https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/5jylme.htm    

 » الربوتوكول األول يؤسس لواجب عام مفروض عىل أطراف النزاع تتوخى مبوجبه 
الحذر أثناء سري العمليات العسكرية لحامية املدنيني والحفاظ عىل ممتلكاتهم و»توجيه 

رضباتها فقط نحو األهداف العسكرية دون سواها«. ومن ثم سيكون عىل القائد أن يأخذ 
يف االعتبار أثر ما يخططه عىل السكان املدنيني وأن يتخذ إجراءات لتخفيف ذلك األثر 

قدر اإلمكان. لكن املسؤولني يتحملون مسؤولية واجبات محددة أكرب حجامً«. 

- اململكة املتحدة، دليل قانون النزاعات املسلحة،   
وزارة الدفاع، 1 متوز/يوليو 2004، الفقرة 1-32-5   

الربوتوكــول اإلضــايف األول، املــادة 82: املستشــارون القانونيــون يف القــوات املســلحة – تحويــل 
ــة ــاين إىل املامرس ــدويل اإلنس ــون ال القان

أمــام زيــادة عــدد النزاعــات املســلحة املعقــدة، اشــرتطت الــدول املتفاوضــة بشــأن الربوتوكــول اإلضايف 
ــون  ــق القان ــى تطبي ــادة ع ــاعدة الق ــلحة ملس ــوات املس ــن يف الق ــارين قانوني ــن مستش األول تعي
ــن  ــدور. ويكم ــذا ال ــى ه ــول األول ع ــن الربوتوك ــادة 82 م ــدويل اإلنســاين وتدريســه. ونصــت امل ال
دور املستشــارين يف زمــن الحــرب يف تزويــد القــادة بــرأي قانــوين يف العمليــات الجاريــة أو العمليــات 
املخطــط لهــا، أو التحديــات التــي قــد تعرتضهــم ويف تقديــم النصــح لهــم عــن واجباتهــم املحــددة 
باعتبارهــم قــادة. ويف حالــة العمليــات املشــرتكة، يســاعد املستشــارون القانونيــون عــى ضــامن درجــة 
مــن التامســك يف مامرســات القــوات املســلحة املختلفــة. أمــا يف زمــن الســلم، فيضطلــع املستشــارون 
ــد  ــدويل اإلنســاين. وق ــون ال ــوات املســلحة عــى القان ــراد الق ــب أف ــر يف تدري ــدور كب ــون ب القانوني
ــا  ــد م ــرب لتحدي ــاليب الح ــائل أو أس ــدة أو وس ــلحة الجدي ــر األس ــة تطوي ــاركون أيضــاً يف دراس يش
ــارص رئيســية  ــون عن ــات املستشــارون القانوني ــد ب ــدويل يســمح باســتخدامها.3 ق ــون ال إذا كان القان
ــات  ــؤدون دوراً حاســامً يف معالجــة التحدي ــن ي ــوم. وهــم الذي ــوات املســلحة الي ــن الق ــر م يف الكث

العمليــة أو التحديــات الجديــدة للحــرب املعــارصة. 
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وتدمــج الكثــر مــن الجامعــات املســلحة مــن غــر الــدول القانــون الــدويل اإلنســاين أيضــاً يف قواعدهــا الداخليــة 
ــة للســلوك  ــات داخلي ــات مســلحة مدون ــد وضعــت جامع ــب. وق ــة الجان ــا األحادي ــات ســلوكها وإعالناته ومدون
ــا ونيبــال والفليبــن  مببــادرة منهــا يف وقــت أو يف آخــر يف الجزائــر وكولومبيــا وكــوت ديفــوار والســلفادور وليبري
ــن  ــا ع ــربِّ به ــي تع ــة الت ــث الكيفي ــن حي ــلوك م ــات الس ــف مدون ــرى. وتختل ــن أخ ــكا وأماك ــراليون ورسيالن وس
القانــون الــدويل اإلنســاين، فهــي ال تشــر أحيانــاً إال إىل التقاليــد املحليــة أو القواعــد الثقافيــة التــي تتوافــق مــع 
مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين. ويف حــن أن مدونــات الســلوك ال تضمــن بالــرضورة االمتثــال للقانــون الــدويل 
ــون والســلوك يف  اإلنســاين مــن جانــب الجامعــات املســلحة، فــإن هــذه األدوات وضعــت األســاس ملناقشــة القان

ــال مــع هــذه الجامعــات، إذا حــدث تواصــل وحــوار معهــا.4 ــدان القت مي

»يعني مبدأ التمييز واجب التمييز بوضوح بني املدنيني واملقاتلني وبني األعيان املدنية 
واألهداف العسكرية أثناء التأهب للقتال وقيادته، وذلك بغية ضامن حامية املدنيني 

واألعيان املدنية من آثار األعامل العدائية وتركيز عمليات القوات املسلحة حرصياً عىل 
األهداف العسكرية التابعة للعدو«.  

- أوكرانيا، دليل تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين،   
وزارة الدفاع، 11 أيلول/ سبتمرب 2004، الفقرة 7-1-2  

4   اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة غر الدولية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2008. 

انظر أيضاً: اللجنة الدولية، »مجموعة من مدونات السلوك الصادرة عن الجامعات املسلحة«، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 93، العدد 882، 

حزيران/يونيو 2011، ص 501-483.
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5   انظر املزيد من التفاصيل يف اللجنة الدولية، قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 151: 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule151

نحو قواعد دولية أقوى ومساءلة أكرث حزماً 
ــرض  ــن أن تع ــي ميك ــاين الت ــدويل اإلنس ــون ال ــرة للقان ــاكات الخط ــة االنته ــان قامئ ــوالن اإلضافي ــع الربوتوك وس
ــاين يف  ــدويل اإلنس ــون ال ــاكات القان ــامل انته ــن دول الع ــة م ــت 57 دول ــد جرم ــة. وق ــاءلة الجنائي ــا للمس مرتكبيه
قوانينهــا الوطنيــة اســتناداً إىل أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين. وســاعد الربوتوكــوالن اإلضافيــان أيضــاً عــى تطويــر 
ــم  ــف جرائ ت تعاري ــتُِمدَّ ــة. واس ــر الدولي ــات املســلحة غ ــق بالنزاع ــام يتعل ــايئ، الســيام في ــدويل الجن ــون ال القان
الحــرب املنصــوص عليهــا يف النظــم األساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة التــي أنشــئت يف التســعينات مــن لغــة 
الربوتوكولــن اإلضافيــن. ورســخت هــذه املحاكــم الدوليــة بشــكل ملمــوس املســؤولية الجنائيــة الفرديــة بالنســبة 
لجرائــم الحــرب املرتكبــة يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة. واعتمــد عــدد مــن الــدول اآلن قوانــن تجــرِّم جرائــم 
ــى  ــايس ع ــا األس ــام روم ــذ نظ ــن تنفي ــزء م ــيام كج ــة، ال س ــر الدولي ــلحة غ ــات املس ــة يف النزاع ــرب املرتكب الح
املســتوى الوطنــي، وهــو النظــام األســايس الــذي أفــى إىل إنشــاء املحكمــة الجائيــة الدوليــة. وقــد جــرت محاكمــة 

عــدد مــن األشــخاص يف محاكــم وطنيــة عــى جرائــم للحــرب ارتُكبــت يف نزاعــات مســلحة غــر دوليــة.  

ووضــع الربوتوكــوالن اإلضافيــان أيضــاً األســاس إلبــرام معاهــدات دوليــة جديــدة تعــزز الحاميــة املكفولــة للمدنيــن 
واألعيــان املدنيــة أثنــاء النزاعــات املســلحة. فعــى ســبيل املثــال، أثنــاء صياغــة املــادة 35 مــن الربوتوكــول اإلضــايف 
األول التــي تحــد مــن الحــق يف اختيــار وســائل وأســاليب القتــال، أوىص املندوبــون املتفاوضــون حــول الربوتوكولــن 
ــام 1980 بشــأن  ــة ع ــا أدى إىل وضــع اتفاقي ــن األســلحة. وهــذا م ــايس منفصــل ع ــر دبلوم ــد مؤمت ــن عق اإلضافي
ــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الــرضر أو عشــوائية  ــد اســتخدام أســلحة معين ــة تحظــر أو تقي ــة معين أســلحة تقليدي
األثــر. وشــكلت املبــادئ والقواعــد املتضمنــة يف الربوتوكولــن اإلضافيــن أيضــاً األســاس الــذي ترتكــز عليــه معاهــدة 

عــام 1997 لحظــر األلغــام املضــادة لألفــراد ومعاهــدة عــام 2008 التــي تحظــر الذخائــر العنقوديــة. 



التطلع إىل املستقبل    

ــل حاليــاً يف الحــرب الســيربانية وإلهامــه.  تــؤدي القواعــد املتضمنــة يف الربوتوكولــن اإلضافيــن دوراً مؤثــراً يف التأمُّ
وتنظــم التعاريــف املتضمنــة يف الربوتوكولــن اإلضافيــن وأيــة مامرســة أخــرى كل عمليــة تعــد »هجومــاً« أو »هدفــاً 
ــوع  ــت موض ــي كان ــة الت ــلحة النووي ــأن األس ــر بش ــل آخ ــاش متواص ــاك نق ــيربانية.  وهن ــامل الس ــكرياً« يف ع عس
مناقشــات صعبــة أثنــاء التفــاوض حــول الربوتوكولــن اإلضافيــن. لكــن املفاوضــات حــول صــك ملــزم قانونــاً يحظــر 
األســلحة النوويــة بــدأت يف األمــم املتحــدة يف عــام 2017. ويكمــن الحافــز وراء املفاوضــات يف دواعــي القلــق مــن 
العواقــب اإلنســانية الكارثيــة لألســلحة النوويــة وعــدم تــالؤم األســلحة النوويــة مــع القواعــد األساســية للقانــون 
ــر الهجــامت العشــوائية  ــاء الهجــوم وأيضــاً حظ ــة أثن ــز والتناســب والحيط ــك التميي ــا يف ذل ــدويل اإلنســاين، مب ال
ــل  ــا قب ــا وتطويره ــا وتوضيحه ــد عليه ــادا التأكي ــد أع ــان ق ــوالن اإلضافي ــة. وكان الربوتوك ــة الطبيعي ــة البيئ وحامي

أربعــن عامــاً مضــت. 
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وهنــاك مثــال آخــر عــى مفعــول الربوتوكولــن اإلضافيــن هــو موضــوع الجنــود األطفــال. فــكان الربوتوكــوالن أوىل 
ــة.  ــامل العدائي ــخرهم يف األع ــلحة وتس ــات املس ــال يف النزاع ــد األطف ــوع تجني ــت ملوض ــي تطرق ــدات الت املعاه
وكانــت لغــة الربوتوكــول اإلضــايف األول قــد اســتخدمت يف اتفاقيــة جنيــف بشــأن حقــوق الطفــل. ويف عــام 2000 
أوىص الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الطفــل بشــأن مشــاركة األطفــال يف النزاعــات املســلحة 
ع  بحاميــة أقــوى مــن خــالل حظــر التجنيــد اإلجبــاري لألطفــال دون ســن الثامنــة عــرة يف القــوات املســلحة. وشــجَّ
الربوتوكــول االختيــاري أيضــاً الــدول األطــراف عــى رفــع الســن األدىن للتجنيــد الطوعــي إىل مــا يقــرب مــن ســن 
الثامنــة عــرة قــدر اإلمــكان وضــامن عــدم مشــاركة املجنديــن طوعــاً دون ســن الثامنــة عــرة مشــاركة مبــارشة 

يف األعــامل العدائيــة. 



للمزيد من املعرفة 
روابط ملواد أخرى من إنتاج اللجنة الدولية للصليب األحمر عن الربوتوكولني اإلضافيني

• Webpage on the 40th anniversary of the 1977 Additional Protocols:
https://www.icrc.org/en/document/the-additional-protocols-at-40

• Protocol I additional to the Geneva Conventions, 1977:
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/470

• Protocol II additional to the Geneva Conventions, 1977:
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument
Factsheet about the Additional Protocols:
https://www.icrc.org/en/document/additional-protocols-geneva-
conventions-1949-factsheet

• Q & A about the Additional Protocols:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/additional-
protocols-1977.htm

• Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949: https://www.icrc.org/en/publication/0421-
commentary-additional-protocols- 8-june-1977-geneva-conventions-12-
august-1949

• Special issue of the International Revue of the Red Cross for the 20th 
Anniversary of the Additional Protocols: https://www.cambridge.
org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/
issue/9532807661DA788C0D2913F0B4C7E572

• Model instruments for ratification/accession to the Additional Protocols:
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jr4u.htm

»كان ]8 حزيران/يونيو 1977[ تاريخ ينطبع يف الذاكرة: اجتمع ممثلو معظم األمم من 
جميع أصقاع العامل، وهم الذين يالقون غالباً صعوبات يف التوصل إىل اتفاق يف أزمتنا 

املضطربة، ووضعوا ختمهم عىل وثيقة ال أتردد يف تسميتها ميثاق البرشية«.

-جان بيكتيه، النائب السابق لرئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، خالل الكلمة 
االفتتاحية للامئدة املستديرة الرابعة بشأن املشاكل الراهنة التي تعرتض القانون الدويل 
اإلنساين، سان رميو، أيلول/سبتمرب 1977
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ــة كل مــا  ــع أنحــاء العــامل، باذل ــة للصليــب األحمــر املترضريــن  مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى يف جمي ــة الدولي تســاعد اللجن
يف وســعها لحاميــة كرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم، وغالبــاً مــا تفعــل ذلــك بالتعــاون مــع  رشكائهــا يف الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. وتســعى 

ــادئ اإلنســانية العامليــة. ــزه، ومبنــارصة املب ــة دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنــر القانــون اإلنســاين وتعزي املنظمــة أيضــاً للحيلول
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