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اعاتلــــقانوناألساسيةوالــــقواعد المبـــــادئ:األولالفصل ر لحةالمسالنر
وطرقهالقتالوسائلبشأن

  الفصل
ر
األسلحةأنواعبعضاستخدامتقييد أو حظر :الثان



:الفصل األول
اعات المسلحة بشأن وسائل الق ر وطرقهتالالمبادئ والقواعد األساسية لقانون النر

املقاتلةالقواتعلىاحلربيةعمالاألاقتصار: القسم األول
اوحي اعاتقانوننر ر ر المسلحةالنر ر مبدأينبي  :هما(معادلة التناسب)أساسيي 

:العسكريةالضرورةمبدأ 

اعأطرافعىل✓ ر وريةالقوةاستخدامالنر وةقشلوهوالقتالهدفلتحقيقالضر
ردونعداهمايصبحذلكتمفإذا،عليهواالنتصارالخصم ورةمنر .كريةالعسالضر

ورةعليها اإلستيالءأو الممتلكاتتدمن  جنيفاتفاقياتتبيح✓ .القصوىعسكريةالللضر
 نجد ال ولكن✓

 
ر نصوصا   الجسيمةالمخالفاتتنر

،األشخاصضد ترتكبالتر ر المحميي 
.الالإنسانيةالمعاملةأو التعذيبأو العمد قتل:مثل



اتلةاملقالقواتعلىاحلربيةعمالاألاقتصار: القسم األول

:مبدأ اإلنسانية

اعأطرافعىل✓ ر ورةدونماكلعنالكفالنر .العسكريةالضر
رال✓ ورةتنر ثرإلةبمظالهابط:مثل،القتالعىلقادرايعدلممنعىلالقضاءالضر

  يشاركالمنأوطائرتهصابةإ
ر
.أصالالقتالف

.بهاالتهديدأوالخصمفناءإطريقةاعتماديحظر✓
ر التفرقةوجوب✓   بي 

ر
ر السكانوحماية:والمقاتلالمدن .كافةالمدنيي 

ر التفريق✓ وعةالالحربيةوالحيل،محظور الالغدربي  .مشر
  لطرفيحقال✓

ر
اعف ر   الخدمةعىلالخصمأفراديرغمأنالنر

ر
.قواتهف

ر ضدالقتالأعمالتوجهوال✓ .واالغاثةبالمساعداتالقائمي 

الفصل األول



كريةالعسهدافاألبضربتتعلققواعد: القسم الثاني
  العاممبدأ ال

:وه  فقط،العسكريةاألهدافضدالحربيةاألعمالبتوجيهيقضر
  األشياء

  فعالةمساهمةتساهمالتر
ر
وأتهابطبيعذلككانسواءالعسكريالعملف

  ،باستخدامها مأبغايتهاأمبموقعها
هايحققوالتر   أوالتامتدمن 

 
عليهاالستيالءاوأالجزن

  تعطيلهاوأ
ر
.)محددة(عسكرية(فائدة(حينذاكالسائدةالظروفف

:الفصل األول

.سكريةعالعملياتالبالقيامأثناءالتناسبقاعدةمراعاةو الالزمةاالحتياطاتاتخاذ✓
والممتلكاتالمدنيةالممتلكاتضدالعشوائيةالهجماتالحربجرائممنتعد ✓

يطة)العبادةوأماكنالثقافية (عسكريةألغراضمستخدمةتكونأالشر
وعةوالمناطقالدفاعوسائلمنالمجردةللمواقعخاصةحماية✓ ر .السالحمنر
  القتالوسائلوأأساليباستخداميحظر✓

ارابالبيئةتلحقالتر واسعة،بالغةأضر
تب،األمد وطويلةاالنتشار ارعليهاوينر .بقائهموأالسكانبصحةاالضر



  
ر
:الفصل الثان

األسلحةأنواعبعضاستخدامتقييدوأحظر
:تحديداتأربعةعىلالسالحاستخدامتقييد أو حظر يشمل

:جغرايفحتديد.1
:األسلحةأنواعبعضواستخدامنشر مساحةتقليل

وعةمناطق❑ ر السالح،منر
عنها،المدافعغن  واألماكن❑
المدنية،واألعيان❑
األثرية،والمناطق❑
  والمناطق❑

.خطرةقوىعىلتحتويالتر



  
ر
:الفصل الثان

األسلحةأنواعبعضاستخدامتقييدوأحظر
:تحديداتأربعةعىلالسالحاستخدامتقييد أو حظر يشمل

:ماديحتديد.2
نمالمستخدمةاألسلحة(نوع/كم)عىلقيود بفرضالحرب،وسائلوتقليلحظر 

ر  :(والعقابيةالوقائية)الناحيتي 

اكاأللغام❑ .والنبائطواألشر
.والسموموالغازاتالكيمياويةاألسلحة❑
.والجرثوميةالبيولوجيةاألسلحة❑
.والفسفوريةالحارقةاألسلحة❑
ريةاألسلحة❑ ر .المعميةاللن 

القابلالرصاصاستعمالحظر❑
  التمددأولالنتشار

ر
.الجسمف

حداثإأثرهيكونسالحاستعمال❑
  جراح

ر
يمكنالبشظاياجسمالف
.السينيةباألشعةعنهاالكشف



األسلحة النووية❑
  )الدول  القانون❑

ر
  العرف

ر
،لنوويةااألسلحةاستخداموأتهديديبيحانال(واالتفاف

  استخدامهاوأالنوويةاألسلحةلتهديدالكاملالحظرفيهماوليس❑
ر
.اتهاذحدف

:بنيمزجقدالدوليةالعدلحملكمةاالستشاريالرأي❑
  الدول  القانون✓

ر
،أحكامهو مبادئهمقتضياتتأكيدخاللمن(الحربقانون)اإلنسان

وعيةو ✓ ع  الدفاع)القوةالاللجوءمشر
.(الحربحق)بـيتصلماوهو(الشر

(  
ر
كاناذايأالحربيةالعملياتبسن  المتعلقةالعامةللمبادىءيخضعاستخدامهافإن(رأيناوف

  بعملالقياممنهالهدف
 
ر يصيبعشوان همالمقاتلي  ر يفرقوالوغن    هومابي 

ر
عسكريهوماو مدن

.لهاخرقاويشكلعليهاالمتعارفالدوليةالقانونيةوالقيوديتعارضفهو

  باألحكامالتقيدهو(يهمناوما )
ر غن  حقوقتكفلالتر حظراتحظرو المدنيةوالممتلكاتالمقاتلي 

.وسائلهاكانتأياالعشوائيةالحربيةاألعمالضيحا



  
ر
:الفصل الثان

األسلحةأنواعبعضاستخدامتقييدوأحظر
:تحديداتأربعةعىلالسالحاستخدامتقييد أو حظر يشمل

:عمليحتديد.3
:األسلحةبعضواستخدامالقتالوأساليبطرقتحديد 

الخيانة❑
الغدر❑
العشوائيةالهجمات❑
الرهائنأخذ ❑
يةالدروعإستعمال❑ البشر



  
ر
:الفصل الثان

األسلحةأنواعبعضاستخدامتقييدوأحظر
:تحديداتأربعةعىلالسالحاستخدامتقييد أو حظر يشمل

:غائيحتديد.4
  األهدافاختيار عىلقيود فرض

:األسلحةإليها توجهالتر

المدنيةاألعيان❑
الهندسيةاألشغال❑
الخطرةالقوىمحطات❑
الثقافيةاآلثار ❑
تالالقعىلالقادرينغن  األفراد ❑



:الفصل األول
اعات المسلحة بشأن وسائل الق ر وطرقهتالالمبادئ والقواعد األساسية لقانون النر

املقاتلةالقواتعلىاحلربيةعمالاألاقتصار: القسم األول
مبدأ اإلنسانية:العسكريةالضرورةمبدأ 

العسكريةهدافاألبضربتتعلققواعد: القسم الثاني
  
ر
:الفصل الثان

األسلحةأنواعبعضاستخدامتقييدوأحظر

األسلحة:ماديحتديد.2عاملواق:جغرايفحتديد.1
األهداف:غائيحتديد.4باألسالي:عمليحتديد.3


