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 مقدمة: 
أغسللللن دل دال دالمود لمعولودلعلالع درىولماداا  د للللحلم مدددد21تحتفل دول دلعالمعفد  دد

للعنلمالو دلنلودلتاز زددددلررهلم دلررهلم دلجاللعمف دلاعلمدل دأالل دتم  فدلوافد للللحلم لمدد

دا دأصدنلصد لىمم ةدتمتامفدلعممل د ممدعمفدل دىقلقدجنسلمنوةدلى  م دأالماوة د الع
اا  د للللحم مدلررهم دلجىومفهمد  د لودولع د مم دأصد دوردولرعلدلممعمد  دلنمهاللللةدد
خنم دلررهم وو د معمشللعدا دلعلالودلرنسللمن دعاللحم مدأاممعمفدلعشللنواةدلتشلل و دد

وة ددل  دهذلدلعصللاو د داادليلو دلعامودعملفدلعمتحاأدأننلنولدغلتو   ددلعبالئ دلعسلل مد
 د2017لعصمورد  دو سمب ددد72/165ا ىدأهموةدق لردلع ماوةدلعاملةدعملفدلعمتحاأدرقفد

أغسللن دل دا دامود لنللفود للعمدولعوعمدرىوماداا  ددد21للعذرد ملالبودتفدلاتممود لود
لىت لودىقلقدلرنسلللمصدلعةمنلللةد الللحم مدلعام وم دد لللحم مدلررهم دلجاللعمف د  دتاز زدد

لررهم وةدلتزل اهفد ممد  زلمفدل دلعاافدللعما للم  دلتةفوعدلعا ردلعالئفدلعذرد  حقودد

دد1لررهم ولصد مي  لودللع ممام دللعم تمام .
ل الادلررهلم دأىلادأخن دلعتحلا لم دلعت دتللاللودلعحفلملدا ىدلعسلللل فدلليل دلعلالعوو  دد

لفدلعتنمولةدلعمسللللتلالللة دلجاملم دىقلقدلرنسلللللمصدلعالمعمولة دلهلد ملاودلتحقوقدأهلا
لعمملمالللليدلعت دىققتملمدلعالا لادل دول دلعالمعفد شللللقدلينف  دل زيد لال دأخ  د  دد
ولللةدلعقلق دللعنزلحدلعقسل ر دلعا دلعةسلمئ د  دليرللحددللرنلم م دلعمسلتا مةدلعت دد

 لئمودلام ومتودلررهم وةده دأخن د ة فممدلررهم د  دنللفلفدلي  لودلعمسللتما و د  

لمد ن فدا دلمه أدلررهم دلعالع دل دتحا م دا ىدجامم دىقلقدلرنسلمصدليالمالوةدد
لالدالللوممدلعحقد  دلعحومأدللعسلللللةدلع سلللا ةدللعاق وة د لديل دلعمانولصدلعامو لصدد

طنوةدد قت لصدل صللم لصد  دلعم مم دلعت دتشللنممدلع ممام دلررهم وةدولخ دليرل لل دلعل
ع ال دلاب دلعحالو دلالديلعتدلعنسمادللعفتوم د ستما  د شم دخمصدل دقب دلع ممام د

لررهم وةدل تا  ل دع انعدلعقمئفدا ىدنل دلع ن د ن قدتشلم دلرت مرد م دللغتصلم م دد
دلجا لهم دا ىدلعبغمادلا ىدلعزلليدألدلعحم .

 أدل دتلالاولم دلاثلمردلل دثّف د لنصد للللحلم لمدلررهلم دهفدأخن دللمد ن فدا دهلذ دلع لمه
ال بوة دلا ىدلع غفدل دلعمامنمأدلعت د اللقوممد لحم مدلررهم دلأال هف د وادأصدأغ بمفد

عفد ن دلعتقا  دللرالل دلعليلو  دلعفدتُأخذدلىتومالمتمفدلىقلقمفدلرنسمنوةد  دلالاتبمر دد
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 دد  فد ز د للللحلم لمدلررهلم د  دلعالا لادل دلعلال د  دلعلقلتدلع له د ملم حلصدراللللملمد

أنلللتمف دلعو الصدل د ال ب دلىتومالمتمف دل د ادىقلقمف دلغمعبعمدلمد شلا دألع مدلعالحم مدد
 معنسللومصدللرهمم د م  ودتل لل دلعتأثو دلعفلرردع م مم دلررهم وة دليل دلعذرد ت تيدد
ا ووداللقيدلخومةدا ومف دل از دلرهمم دلعذرد تا ضدعود لحم مدلررهم دجعىدأصدااود

لعللد لعليلللةدع ل للماددق ولل د قمدل د لعقللارل د ألد لعمللرود لياالللللمادهفدل د مت ملصد ال د
 لمالىتولماللم دلعمتلاللللنلةدللعنل  لةدليالل دعاللللحلم لمدلررهلم دىتىد تالم لصدتالم ولعمدالمللع دد
لىتىدتمتمل دام وت دجالموأدتلأهو مفدلجوللمالمفد  دلعم تم  دىوللدتتن ليدام ولةد

مدلتالاودلي المودلطل ل دلي الل  د ملمد  داعلمدلعلاافدلعبلان ددتالم  د للللحلم لمدلررهلم دواملع
دللعنفس دللالالتمما دللعممع  دلعذرد ممنمفدل دلعشفمادللعاو د م للة.د

لعام وللم دلعت دت تمبمللمدلع مللماللم دلررهللم وللةدأل للم دولا د لع غفدل دخنلرأد لا ىد

للعقلمالاأدا ىدلعملانوو دللي  لودلعمسللللتملا و د ملم د  و دثملةد للللمد  دأصدأاملم د
عداالفدلعالللحم مدلطوعدللاللل دل دلالنتممام دلعحقلقوةدلع سلللومةددلررهم دلعالع دتة 

ا ىدلعملانوو دلعمسللللتملا و د ملمد ملمد  داعلمدلالنتملمالم دلعمتا قلةد لمعحقد  دلعحولمأدد
للعح  ةدلليلمصدلعشللةصلل  دجالدأننمد  دهذ دلعارلاللةدنسللاىدر  ليدتأثو دلعتال و دلعت دد

ررهم دلعالع دولخ دأرل لللوممدألدتتةذهمدلعال دللعحمللم د  دالللومقدلمم حةدلمه أدل
اب دلعحلالودألد  د  لالصدأخ   دا ىدلعملانوو دلعمقومو د  دلعمنلمطقدلعمشللللملعلةدد
 تال و دلعممم حة دل  دهذلدلعصللاو دالى تدلداللسللةدلماتدع سلللودللعتنموةدلىقلقد

لرنسللللمصدأصدتال و دلمم حةدلررهم دلعت دتتةذهمدلعاا ادل دلعحمللم دقادأ اللللتد  دد
و أدجعىدلقل د لحم مد  دنلفلفدلعمانوو دللي  لودلعامو و دغو دلعمنة طو د  ددأىومصدا 

أردل دلياملم دلعالالئولةدألدلررهلم ولةدلعمنلطلةد لمعمملم حلة دليل دلعلذرد از د  دأىولمصدد

ا و أدجعىدااودلات لثدهذ دلعحمللم د حقلقدلرنسلمصدليالمالوةدع مانوو دلعمتللالا  دد

 دلالاودل لالمتمفدع الا لادل دلبلموخدلاللللتةلالودلعقلأد  دننلمقدأاملم دلملم حلةدلررهلم د
لعمنصللصدا وممد  دلعقمنلصدلعالع دلرنسلمن دللعقمنلصدلعالع دعحقلقدلرنسلمصد ممد  دد
اعمدلام و دلعال لرأدللعتمووزدللعتنماليدللعتاريد  دلالتةالودلعقلأ دل  د للادلمدالبق دد

ما هي ع ئوسلل دليت  ددتسللاىدلعارلاللةدلعحمعوةدجعىدلرالم ةدا ىدلعتسللمف دلعبح  دل
التأثيراا  االتأداارأا  اليأأأأتيرأة التي داأدي أا دأداارا مبأالاأة ا  هأا  الأدالي 
اتى أاضأأاا النديررو اارلااا الداانرو ررا النرطانرو لي اراناا ا  هاارة 
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االنقرنرو لي النرأان  النمأأأأنألأة اأثانأاا مبأالاأة ا  هأا  التي ن ا   
 اسط؟ درفرذها لي إقترم مرطقة الماق ار

ل  د لللادهذ دلالاتبمرل دلعسللم قة دالللفدنتنمل دهذ دلعلرقةدلعبح وةد  دثلثدلحملرد
أالللللماللللولة د  ازدلعمحلردليل دلنملمدا ىدلرطلمردلعقلمنلن دلعلالع دعحملم لةدلي  لودغو د
لعمشلمراو د  دليامم دلررهم وةد  دالومقدأامم دلمم حةدلررهم  د  دىو دُخصل د

ادلعالللللادا ىدتلالاولم دتلال و دلملم حلةدلررهلم دلعلالع دا ىدلعمحلردلع لمن دلنملمدرعقلم
لي  لودلعمتللاللا  د  دننلمقدلعمنلمطقدلعمشللللملعلةد لمعمملم حلة دلأخو علداللللاىدلعمحلرد
لع معلدلنممدجعىدج  ليدىقلقد لحم مدأامم دلمم حةدلررهم دلعالع  دلهلدلمداللفدتنملعودد

د ش ادل دلعتفصو دا ىدلعنحلدلعتمع د ومنو د

: ا نأا  القأايأيي الأدالي لانأانأة ارلااا ررا النمأأأأا  رو لي   أاًلا
 اراناا ا  هاارة لي سراق أاناا مبالاة ا  ها 

ل قمعدع قمنلصدلعالع دتاادلعال دللعحمللم ده دلعمسلللدلعةدا دلتةمادلعتال و دللرال لال د
لعتال و د  يدأصدتملصدلتفقةدل ددلعليلةدعحمم ةدلي  لودل دليامم دلررهم وة د وادأصدت مدد

لعقمنلصدلعالع دعحقلقدلرنسلمصدللعقمنلصدلعالع دلرنسلمن د ممدالد دو دجعىدلقل د لحم مدد
د  دنفلفدلعمانوو دللي  لودلعامو و دغو دلعمنة طو د  دليامم دلررهم وة.

ددل  دهذلدلعصلللاو دت اردلر لللمرأدجعىدأصدقللاادلعقمنلصدلعالع دعحقلقدلرنسلللمصد   ر
تنبوقممد  دالمو دليلقم  د ممد  داعمدىمال دلعنزل دلعمسلل   دلقادلعزلتدهذ دلعقللااد

لعال دللعحمللم دلعمنة طةد  دأامم دلمم حةدلررهم د حمم ةدلي  ودغو دلعمشللللمراو دد
  دليامم دلعاالئوةدألدلررهم وةدل دالمو دلالنتممام دلعحقلقوةدلع سلللومةدلعت دقادتق د

مد  دتلال و دلملم حلةدلررهلم  دللعزلتملمد حملم لةدأرللىمفدلى  لمتمفدا ومفدا لمصدلنة لطملد
لالللللتمفدلعبانوةدل دأردلنتممددقاد ق دا ومفد  دخالللفدل لللنلاممد أ ةدتال و دقاد

دتننلردا ىدلاتةالودلعقلأدلعفتماةد ممد  داعمدتال و دلمم حةدلررهم .د
رالة دلالد نمياودألد للي وددل اادلعحقد  دلعحومأدهلدأاللمىدلعحقلقدلرنسللمنوةدلأالهمدو

  داعمدأردىقدجنسلمن داخ  دجادأنودليالمادلعذردتبنىدا وود قوةدلعحقلقدلرنسلمنوة دد
 لد مم دنللصدأردىقدل دىقلقدلرنسلمصدل دولصدلىت لودلعحقد  دلعحومأ دلقادنصلتدد

دلعاا ادل دلرالنم دلعمللثوقدللعمامهال دلعالعوةدعحقلقدلرنسلللمصد ممد  داعمدلرالص
لعامعم دعحقلقدلرنسلللمصدللعامادلعالع دلعةمصد معحقلقدلعمانوةدللعسلللومالللوةدا ىد
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أهمولةدلىت لودلعحقد  دلعحولمأددع  مو دولصدتمووزدلالاوداللليدى للمصدأىلادل دىولمتلودد

 دلا ىدلع غفدل دأصدلعقمنلصدلعالع دعحقلقدلرنسللللمصدقادأالميدتقووادألدتا وقدد2تاسللللفعم
 ا دلع  لفدلالاللللت نلمئولةدلعت دقلادتننل دا ىددأاملم د ا دلعحقلقدلرنسللللمنولةد  

تملا لادنلللل   دعمل دللعن لمودللعصلللللمع دلعالمو داملمدهلدلعحلم د  دلل دل لفدلملم حلةدد
لررهم  ددجالدأصدلعقمنلصدلعالع دعحقلقدلرنسلمصدقادلالت نىدلعحقد  دلعحومأدللعسلللةدد

ملاودليل ددلعبلانولةدل دلعحقلقدلعت د  ليدتقوولاهلمدىلمعلةدلعتا ضدع  فدلاللللت نلمئ د 
لعقلل دللعن لمودلعالموداملمدهلدلعحلم د  دىلمعلةدلعتا ضدعم ملم دجرهلم ولة.دل  دهلذلد
لعصلاو دالد سلم دلعامادلعالع دلعةمصد معحقلقدلعمانوةدللعسلومالوةدع ال د معتح  دل دد
لعتزللممد أامم دىقلقدلرنسللللمصدىونممد تا قدليل د معح لمصدلعتاسللللف دل دلعحومأ دألد

للعممونة.دلل دثف د نصدلعال دل زلةد مىت لودىقدددةلعلجنسلمنومامل ةددلعتا ضدع تاذ يدللع

لي  لودغو دلعمشللمراو د  دليامم دلررهم وةد  دلعحومأدللعسللللةدلعبانوة دلالد  ليدعممد
لعتلذر د لمع  فدلالاللللت نلمئ دلعمتم ل د  دلملم حلةدلررهلم دلعلالع دل دأالل دتب   دد

املم دلررهلم ولةدعملصدلعحقد  دلعحولمأددلاللللتملال ملمدعم  لودغو دلعمشلللللمراو د  دلي
للعسلللللللةدلعبلانولةدل دلعحقلقدلعت دالدتةالللل دع تا وقدألدلعتقوولاد  دالمو دلع  لفد

د3للعحمال .
لقادىاو دلعاا ادل دلعلثمئقدلعالعوةدىالودل لل مدلاتةالودلعقلأدلليا حةدلعنمر ةدل دد

ىدلالتةالودلعقلأدلعفتماةدلقواددقب دلعمللفو دلعمم فو د ننفمادلعقمنلص دلالا تدلع  لادجع

ل قعمدعشلللل لطدل لللللل مدلاونة دل  دهذلدلعصللللاو دلاتب  دلالنةدليلفدلعمتحاأدعقللااد
ال لددلعمللفو دلعمم فو د ننفمادلعقللنو دأصدلالالتةالودلعمتامادع قلأدلعفتماةدل دقب دد

لعقلمنلصدهلدلاللللتةلالودغو دقلمنلن دللمدعفد م دلعشللللة دددد لننفلمالعمللفو دلعمم فو دد

لعمسلللتمافد شلللم دخن علدل لللومعمدا ىدىومأد لللة داخ دلىو ممد تاذردتمملعمدت ن يدد

لاللتةالودلعقلأدلعفتماةدل دأال دىمم ةدليرللح دل مر للم ةدجعىداعم دلاتب  دلعمالنةدأصد
مد قمدانالمدالد ملصد مرلممصدلاللللتةالودتال و دد لاللللتةالودلعقلأدلعفتماةد ملصدلشلللل لاع

م د ملمد  داعلمدد لعتقوولادلليالللل .دلل دثّف د لنصدلعقلمنلصدلعلالع دعحقلقددأخ  دأقل د تملع
لرنسللمصدقاد  ضدا ىدلعمللفو دلعمم فو د ننفمادلعقمنلصد  داللومقدلمم حةدلررهم د
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لغو همدل دلع  لفدلعت دتتن يدلع  لادجعىدلاتةالودلعقلأدللاليدلالعتزلود م ملاةدل دد

 دأالل دلعحملم لةدل دىلمال دلعمالم و دللعمبلموخدانلادلع  لادجعىدلاللللتةلالودلعقلأدلاعلمدل
لعح لمصدلعتاسللللف دل دلعحومأدللراالودلعتاسللللف  دله دلعمبموخدلعمتم  ةد  دلباأدد
لعالل لرأدلعقصللل دلعليلةدعتفموردلقل دلع  لئف دللباأدلعتنمالليدلعذرد شللت طدلعتنماليدد
 و دلالللتةالودلعقلأدللعمافدلعمن ل دتحقوقو دللباأدلعتاريدلعذرد قتالللىدااودلع  لادد

لأدجالد  دلعحمال دلعت دتا زد وممدلعلاللللمئ دليخ  دا دأولادلعمممة دلتاادهذ دجعىدلعق
لعمالم و دلمملةدع غلم لةدل تلالليدا ىدلعمللفو دلعمم فو د لننفلمادلعقلمنلصدلالعتزلود ملمد  دد
اللومقدلمم حةدلررهم دلعالع دل دأال دت نيدلقل د للحم مدأ   ماد  دنللفلفدلعمانوو دد

د4امم دلررهم وة.للي  لودغو دلعمشمراو د  دلي
ل معن  دجعىدجلممنوةدتنبوقدقللاادلعقمنلصدلعالع دلرنسلمن د  دالومقدلمم حةدلررهم د

خمنلةد  دلعحمال دلعت دت  رد وممدأامم دلعممم حةد  دخالفدنزل دلسل  دولع دألدغو د
ولع دألد  دلعحلمال دلعت دتمت لمد وملمدلع ملمالم دلررهلم ولةدلسللللتل دلنلماللللليدل دد

قوموردلشلت د دللالمئ دلتصلمال دام وة دلمد  ا ممد  دىمفدلع ممام ددلعتن وف دلهوم 
 دد نصدقللاادلعقمنلصدلعالع دلرنسللمن دلعت د   ردلعام د ممد5لعمسلل حةدل دغو دلعال 

  دهلذ دلعحلمال ددقلادلعزللتدالمو دليط لفدلعمتحلمر لةد الاودلاللللتملالفدلياولمصدلعملانولةدد
الئوةدللتبم دلباأدلعتنمالليدللعتمووزدللعحونةددللعمانوو دغو دلعمشللمراو د  دليامم دلعا

  دلاللللتةلالودلعقلأ.دلل دثفن د لنصدلعلال دللعحملللم دلعمنة طلةد  دأاملم دلملم حلةدد

لررهم دلعالع د  دالومقدلعنزلام دلعمسل حةدلعالعوةدلغو دلعالعوةدل زلةد ااودلعتا ضدد
للعاالئوةدلعت دتممراممدع مانوو دللي  لودلعامو و دغو دلعمنة طو د  دليامم دلررهم وةدد

لع ملمالم دلررهلم ولة دلا وملمدللالليدتل و دلعحملم لةدلعللالبلةدعمفدل دلةلمط دلرالالود

د6لعتاسف دللعح لمصدلعتاسف دل دلعحومأ.

  

 
  https://bit.ly/3H87ECsلإلطالع على كامل مواد المدونة انظر الرابط التالي: ، القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين سلوك قواعدل االمم المتحدة مدونةمن  3المادة رقم  4
 القانون مع  متفقًا استخداما طيار بال المسلحة الطائرات أو بعد عن  الموجهة الطائرات استخدام بشأن اإلنسان حقوق مجلس عقدها التي  للخبراء التفاعلية النقاش حلقة موجز5

 اإلنسان حقوق مجلس، اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير، الدولي 
   https://bit.ly/3zZzP4B، الرابط:  2014، ديسمبر والعشرون الثامنة الدورة

 انظر االتفاقية مواد  كامل على  لإلطالع   األحمر، للصليب الدولية اللجنة ،1949 الرابعة، جنيف  اتفاقية ،1949 لعام األربع جنيف  اتفاقيات بين  المشتركة الثالثة المادة 6
  https://bit.ly/3oemUFY: التالي  الرابط

https://bit.ly/3H87ECs
https://bit.ly/3zZzP4B
https://bit.ly/3oemUFY
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يايراا: دثيرا دداارا مبالاة ا  ها  اتى ارلااا ررا النمأأأا  رو لي  
 اراناا ا  هاارة لي مرطقة الماق اراسط 

تاادلعال دللعحمللم ده دلعمسلدلعةدا دلتةمادلعتال و دللرال لال دلعليلةدعحمم ةدلي  لودد

 دلعت دتتةلذهلمددل دلياملم دلررهلم ولة دلا ىدلع غفدل دأصدتلال و دلملم حلةدلررهلم دلعلالع
ىملم لةدلعمللطنو دللي  لودلعالمو و دل ددجعىدد  دلعمقلمودليل ددددتملافلعلال دللعحملللم دد

لةلمط دلعتا ضدع م ملم دلررهلم ولةدلعمموتلةدلعت دتنفلذهلمدلع ملمالم دللعتن وملم دلررهلم وةدد
لعمسلل حة د وادأصدتال و دلمم حةدلررهم دلعت دتاللن  د ممدلعال دللعحمللم دقادأ اللتدد

مصدا و أدجعىدلقل د لحم مد  دنلفلفدلعمانوو دللي  لودلعامو و دغو دلعمشلمراو دد  دأىو

لعمنلطةد معمملم حلة دلهلدلمد از د  دأىولمصدا و أدجعىدددد  دلراملم دلررهم ولةدألدلعالالئولة
ااودلات لثدهذ دلعحمللم د حقلقدلرنسلمصدليالمالوةدع مانوو دلعمتللالا  د  دننمقدد

ودل لامتمفدع اا ادل دلبموخدلالللتةالودلعقلأدلعمنصللللصددأامم دلمم حةدلررهم  دلاا

ا وممد  دلعقمنلصدلعالع دلرنسلمن دللعقمنلصدلعالع دعحقلقدلرنسلمصد ممد  داعمدلباأدد
دلعا لرأدللعتمووزدللعتنمايدللعتاريد  دلاتةالودلعقلأ.

 ددلنتو لةدع م ملم دلررهلم ولةدلعت دلاللللتملا لتد  ال دلعت لمرأدلعالمعمولةدللق دليلرأدلعلا لمد
 دألعلتدلعلال لم دلعمتحلاأدد2001اللللبتمب دددد11ليل  مولةد لمعلال لم دلعمتحلاأدليل  مولةد  دد

ليل  موةدعممم حةدلررهم دأهموةدقصللللل د  دأالناتممدلعالعوة د باأ دتتاخ د تمتومم دد
لةت فةد  دلعاا ادل دول دلننقةدلعشلل قدليلاللمد اللا دلمم حةدلررهم دلعالع  دد

 ةدلعت دنفذتممدلعلال م دلعمتحاأدلنذداعمدلعحو د  دلعم و ددلقادأ اللتدلعام وم دلعاسللم 
ل دول دلننقةدلعشلل قدليلاللمد  دخاللفدى  ممدلعالعوةدا ىدلررهم دجعىدلقل دا فدد

لعاللحم مد  دنللفلفدلعمانوو دللي  لودلعامو و دغو دلعمشللمراو د  دليامم دلررهم وةدألد
لدللالللل دلنلذدأصدلتبالتدجولرأدلع ئو ددلعالالئولة د ولادأصدأاالودلعاللللحلم مدقادتفلمقفدا ىدنح

ليل  م دأل ملمدتمتومم دلعال  م دلع ل ةداب دلعنمئ ل دلعمسلو أد  دى  ممدا ىدلررهم د
مدا دجرالم دلع نلودجعىدلوالصدلعما اة دىولدأ التدلعال  م دلع ل ةدلعت دنفذتممد ال لع

مدا ىدلررهم دلعلال م دلعمتحاأدليل  موةد مالتةالودلعنمئ ل دلعمسلو أد  دالومقدى  مد
  دا دل دلعا لقدلالر مدلأ غمنستمصدجعىدلقل داالفدلعاحم م دل  دهذلدلعصاو دأط اتدد

لدالسلةدلماتدع سللودللعتنموةدلىقلقدلرنسلمصدلدخ علدا ىدتقمر  دللثلقةدلسلتناأدد
تق   دعليلرأدلعلا لم دليل  مولةدتفولاد تلرطدلعلال لم دلعمتحلاأدليل  مولةدلنلذدالموددد1300جعىدد
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مد  دغلمرل دالل لةد  داللللولمقدلعحم لةدلعت دددد1417 دلقتل دللمد   لدا ىدد دد2014 للانولع

دا دتلرطممد  دلقت دد لانومعددد188لالللتما تدتن وفدولا د  دلعا لقدلاللللر م د اللللع
ا ىدليقل د  داللللولمقدلعغلمرل دلع ل لةدلعت دلاللللتملا لتدتن وفدلعقلمالاأدلولا د  دد

د2018.7أ غمنستمصدلنذدامود
ودلعاللللحلم لمدلعملانوو دلعلذ  دلات فد مفدلعبنتلمغلصد أقل دل ددل شللللو دلعللق دجعىدأصدأالال

لعحقوقةد شلم دلل ل  دىولدأ لمر دتقمر  دللثلقةدجعىدأصدلعلال م دلعمتحاأدلالل  موةدقاد
 دأو دللىلاأدا ىدليقل دل دال دخم د2014أععدغلمرأدالل لةدلنلذدالموددد50نفلذ دأا  دل د

و .دلل دثّف د نصدأاالودلعالحم مددغمرل دالل ةدأل  موةدجعىدلقل دجنلم م د  دنلفلفدلعمانو
  دنلفلفدلعمانوو دأا  دل دلعما  دانممدرالموعمد  دتقمر  دليلرأدلعا م دليل  موة دلهلد
لمد از دجعىدأصدلعح  دلع ل ةدليل  موةدا ىدلررهم دقادل لتم تدا ىدأخنمادالسلومةد

دا دااود  دلعما للم دلالالتةبمرلتوة دلام وم دلالتمالفدلتسل اةدلغو دوقوقة د اللعد
ل لاتممدع اا ادل دلبموخدلاللتةالودلعقلأدلعمنصلللصدا وممد  دلعقمنلصدلعالع د ممد  دد

دد8اعمدلباأدلعا لرأدللعتنمايدللعتمووز.
ليل  موللةد  دد لعمتحللاأد لعلال للم د نفللذ د لللمداللللبق د تللاافد لقللمئ دلحللاوأد د29ل  د

 ق ممددد د ل  ةدالل ةد مالتةالودطمئ أد الصدطومردللالتما تدالومرأدامص2021أغسلن 
امل دجغمثةدلتسلاةدأ  لودل دامئ تود  دلعامنلمةدلي غمنوةدام ل دقب دأ مودل دلنسلحم دد

د10لعلال لم دلعمتحلاأدليل  مولةدلعاسللللم ردل دأ غلمنسللللتلمص دلهلدللمدأاللللف دا دلقتل د

أطفلم  دلقلادلات  لتدلعلال لم دلعمتحلاأددد7أ للللةلمصدأ   لمادل دالمئ لةدللىلاأدل د ونمفدد
لعللقاةدللاتب تممدخنعأدلأال عمدرلال دجعىدلا للم دلاتةبمرلتوةددليل  موةد مسدلعوتممدا دد

غو دوقوق دىولدتاقبتدلعمةم  ل دليل  موةداللومرأدامل دلرغمثةدعماأدثممن داللمام د

دد9للالمتدجعوممد   ةدالل ةدلاتقاأدأنممدل تبنةد مس ح دولا .

نفلذ دلعلال لم دلعمتحلاأدليل  مولةد لماللللتةلالودطلمئ أد لالصدطولمرد دد2019للمرادددد18ل  دد
 محلم  لةدو  دلعزلردخل دداسللللم  ةد لللل  تو دالل تو دلتتلمعوتو د معق  دل دق  ةدلعبلمغلي

لي مودليخو أدل دلعما اةد لادتن وفدلعالعةدلرالللوةد  داللر م دلمدأالف دا دلقت دد
ت لفدلعقوللموأدلعم از لةدليل  مولةددلل أأدلطفلع دلا ىدلع غفدل دلاددد64للمد صللللل دجعىدد

 
  https://nyti.ms/3p0L9Ye، الرابط: 2022أبريل  The New York Times ،25، ُمميتة جوية  غارات شنّ  في  متكررة  إخفاقات عن  تكشف  للبنتاغون سرّية وثائق 7

8 The ‘Civilian Casualty Files’: How US precision airstrikes caused thousands of civilian deaths, Utrecht university, 3 February, 2022,  

link: https://bit.ly/3zDZSgo  
9 Afghanistan: US admits Kabul drone strike killed civilians, BBC, 18 September 2021, link: https://bbc.in/3QoRet3  

https://nyti.ms/3p0L9Ye
https://bit.ly/3zDZSgo
https://bbc.in/3QoRet3
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مدا د مدلشلللل لاع  معالللل  تو  دجالدأنممدلواتدأصدلعالللل  تو دلع ل تو دلب رتو  دلالماتمدو ماع

مدع للق  دىولدد لعنف  دلهلدلمدلاتب تودلعبا ةدلعسلللر ةدلعالئمةدعا دليلفدلعمتحاأدلةمعفع
ل د للحم مدأ   ماددأصدلعلال م دلعمتحاأدلسللدلعةدا دلقد2022أاا دلعبا ةد  د للم دلم لدد

  دنلللفلفدلعمانوو دغو دلعمشلللمراو د  دليامم دلررهم وةدلطمعبتممد سلللحيدقللتممدد
د10ا ىدلعفلردلو  دثم دأاممعمم.

لا ىدنللاواداردنلل ة دقت تدلعقلل دلع لاللوةداالفدلعمانوو دللي للةمصدلعامو و دغو د
د2015مد  دامودلعمنة طو د  دليامم دلررهم وةدألدلعاالئوةدلنذدأصدتاخ تد  دالللللر 

 لذرلئ دلملم حلةدلررهلم دلعلالع دلعمسللللتشلللل رد  دالللللر لمد نلماعدا ىدوالأدلعحملللةدد
لعسللر ة دل  دهذلدلعصلاو دأط اتدلدالسلةدلماتدع سللودللعتنموةدلىقلقدلرنسلمصدد

لان دخل ددد225ا ىدتقمر  دللثلقةدتفواد تلرطدلعقلل دلع لاللوةد  دلقت دلمد   لدا ىدد

شللللمراتملمد  دأاملم دلعقتلم دلعمسلللل حلةد للللادتن وفدولا دلىلا دأثنلمادلدد2021لعالمود
لررهم  دلغو  دل دلع ممام دلررهم وةدلعمنتشلل أد  دليرل لل دلعسلللر ة دلاعمدا ىد
لع غفدل دأصدلعقت ىدامنللدل دلعمانوو دللي  لودلعامو و دغو دلعمناللمو دألدلعمشللمراو دد

د11  دأردل دليامم دلررهم وةدألدلعاالئوةد  دالر م.

 
 لثاا: حقأق ضاانا أاناا مبالاة ا  ها  الدالييا

افل دلعقلمنلصدلعلالع دلعالمودع اللللحلم لمدلي   لمادغو دلعمشللللمراو د  دلياملم دلررهلم ولةدألد

لعالالئولةدلعلذ  د تا  لللللصدعلاللللتملالفدل دقبل دلعحملللم دللعلال د  داللللولمقدأاملم دد
  د12لمم حةدلررهم دااودل دلعحقلقدلعت د مم دأ  ليدأهمممد وممد   

 جيا الضا   -1
 اادلعحقد  دالب دلعالل ردأىادلعمبموخدلياللماللوةد  دلعقمنلصدلعالع دلعامو.دلل قعمدعمذلد

لعمبلاأ د لنصدأردلنتملمددعقللالادلعقلمنلصدلعلالع دلرنسلللللمن دألدلعقلمنلصدلعلالع دعحقلقدد
لرنسلمصد نشلأدانودللاليد  ب دلعال ردلعحموثدال لاداعمدلالنتممد دلقادت الادهذلدلعمباأدد

تحاأدعممم حةدلعتاذ يدلغو  دل د ل ل دلعمامل ةدلعقمالوة ددلتب لردد  دلتفمقوةدليلفدلعمد
ا ىدنحلدلل لللل د  دلرالصدلعالمعم دعحقلقدلرنسلللللمص.دلل دثف د لنصدا ىدلعلال د

 
10 U.S. military hid airstrikes that killed dozens of civilians in Syria –NYT, Reuters, November 14, 2021, link: https://reut.rs/3Sw0ZaD   
11 Russian, regime forces killed at least 225 civilians in Syria in 2021, DAILY SABAH, JAN 03, 2022, link: https://bit.ly/3A1KSdA  

   https://bit.ly/3qdnmUO، الهيئة العامة لالستعالمات، تاريخ غير معلوم،  الرابط: المسلحة اإلرهابية الجماعات ومـجابهة اإلنسان حقوق 12

https://reut.rs/3Sw0ZaD
https://bit.ly/3A1KSdA
https://bit.ly/3qdnmUO
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للعحمللم دللاليدالب دلعالللل ردلعللق دا ىدلعمانوو دللي  لودلعامو و دغو دلعمناللللمو دألد

ةدىمعةدتا  لمفدعلالتمالفدللرنلم ةددلعمشلمراو د  دأردل دليامم دلررهم وةدألدلعاالئو
د  داومقدأامم دلمم حةدلررهم .

 التدأنض: -2
 الادلعحقد  دلعتال  دأىلادأهفدلعمبلموخدلعمت اللللةلةد  دلعقلمنلصدلعلالع د ملمد  داعمدد

  دلرالصدددلعقلمنلصدلعلالع دعحقلقدلرنسلللللمص دلقلادتب لردهلذلدلعحقدا ىدنحلدلل لللل 
وتودلع ملنةدىقدا د ة د  دلرنصمفدللعتال  ددلعامعم دعحقلقدلرنسمصدلعذردتق ردلم

ل دلعمحمافدلعلطنوةدلعمةتصلةدا دلنتممددىقلقودليالمالوةدلعت د ل  همدعودلعاالتلردألد
مديىملمودلعقلمنلصدلعلالع دللالليدتال  دد لعقلمنلص.دلل دثف د لنصدا ىدلعلال دللعحملللم دل قلع

فدللرنلم ةد  دالومقدد لحم مدأامم دلمم حةدلررهم دلعالع دلعذ  د تا  للصدعلالتمال

د.لررهم وةأامم دلمم حةدلررهم دولصدأصد ملنللدلشت او دألدلنة طو د  دلرامم د

 الطادنة االتأصرا : 
  دلعةتلمود مم دلعقل  دأنلودا ىدلع غفدل دقللالادلعقلمنلصدلعلالع دعحقلقدلرنسلللللمصدد
للعقللنلصدلعلالع دلرنسللللمن دقلادلعزللتدلعلال دللعحملللم دلعمنة طلةد  دأاملم دلملم حلةدد
لررهم د حملم ةدلعملانوو دللي  ودغو دلعمشللللمراو د  دلياملم دلعالالئولةدألدلررهم ولةدل دد

لع سللللوملةدلعت دقلادتق دا ومفدا لمصدلنة لطملمد  دتلال و ددددالمو دلالنتملمالم دلعحقلقولة
لملم حلةدلررهم  دللعزلتملمد حملم ةدأرللىمفدلى  متمفدلاللللللتمفدلعبلانولةدل دأردلنتممددد

قاد ق دا ومفد  دخاللفدل للنلاممد أ ةدتال و دقادتننلردا ىدلاللتةالودلعقلأدلعفتماةدد
تدع سلللودللعتنموةدلىقلقد ممد  داعمدتال و دلمم حةدلررهم  د وادأصدلداللسللةدلماد

لرنسلللمصدقادالى تدأصدتال و دلمم حةدلررهم دلعت دتالللن  د ممدلعال دللعحمللم د  دد
لعاا ادل دول دلننقةدلعشلل قدليلاللمدلالاللوممد  دالللر مدلأ غمنسللتمصدللعا لقدقاد

أ اللللتد  دأىومصدا و أدجعىدلقل د للللحم مد  دنللللفلفدلعمانوو دللي  لودلعامو و دغو د
  دلراملم دلررهلم ولةدألدلعالالئولةدلعمنلطلةد لمعمملم حلة دلهلدللمد از د  ددلعمشللللمراو د

أىومصدا و أدجعىدااودلات لثدهذ دلعحمللم د حقلقدلرنسللللمصدلياللللماللللوةدع مانوو دد
لعمتللاللا  د  دننلمقدأاملم دلملم حلةدلررهلم  دلالاودل لالمتمفدع الا لادل دلبلموخدد

لرنسلمن دللعقمنلصدلعالع دعحقلقددلالتةالودلعقلأدلعمنصللصدا وممد  دلعقمنلصدلعالع د
لرنسلمصد ممد  داعمدلباأدلعال لرأدللعتمووزدللعتنماليدللعتاريد  دلالتةالودلعقلأ دل  دد
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 للادلمدالبق دتقاودلدالسلةدلماتدع سللودللعتنموةدلىقلقدلرنسلمصدتلنلومتممدجعىدد

ددلعال دللعحمللم دلعمنة طةد  دأامم دلمم حةدلررهم د  دول دلننقةدلعش قدليلام
دا ىدلعنحلدلعتمع  د

لالعتزلود مبموخدلاللتةالودلعقلأدلعمنصلللصدا وممد  دلعقمنلصدلعالع دلرنسللمن دد •

للعقمنلصدلعالع دعحقلقدلرنسمصدأثنمادلالنة لطد  دأامم دلمم حةدلررهم دلعالع دد
  ممد  داعمدلباأدلعا لرأدللعتمووزدللعتنمايدللعتاريد  دلاتةالودلعقلأ.

للي  لودلعامو و دغو دلعمشللمراو د  دليامم دلعاالئوةددددت نيدلاللتمالفدلعمانوو  •
 ألدلررهم وةد  داومقدلمم حةدلررهم .

لعحادل دلالاللللتةالودلعمف طدع الللل  م دلع ل ةدلع نمئ ل دلعمسللللو أد  دأامم د •
لملم حلةدلررهلم دن  علد ثلمرهلمدغو دلعمتنلماللللبلةدا ىدلعملانوو دللتسللللم دننلمقملمدد

 لعتالو ر.

للعتال  دا دلعةسللمئ دلعت دتق د  دنللفلفدلعاللحم مدلي   مادددلالعتزلود  ب دلعالل ر •

 غو دلعمشمراو د  دليامم دلعاالئوةدألدلررهم وةدأثنمادأامم دلمم حةدلررهم .د

لعام دا ىدتار يدأالمزأدجنفمادلعقمنلصدا ىدلعمبموخدللعمام و دلعالعوةدالاتةالوددد •
د دلمم حةدلررهم .ددلعقلأدل دأال دتق و دأاالودلعاحم مدلعنمالمو دا دأامم

د
 


