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تصدير

عىل  وتنطوي  مزعج  بشكل  متفشية  املسلح  النزاع  خالل  واملستشفيات  املدارس  عىل  الهجمات 
خالل  فإنني  ذلك  ومع  عليها،  وتحافظ  األطفال  حياة  تُنقذ  املرافق  هذه  لألطفال   جسيمة  مخاطر 
زياراتي امليدانية أسمع من الضحايا والشهود والزمالء امليدانيني كيف تتعّرض املدارس واملستشفيات 
لألرضار أثناء تبادل إطالق النار والهجمات املستهدفة لها؛ وكيف يتعّرض األطفال، ال سيما البنات، 
الطبي  املجال  يف  والعاملني  املدّرسني  اختطاف  يتم  وكيف  املدرسة؛  إىل  طريقهم  يف  وهم  للهجوم 
واالستخدام  والتهديدات  النهب  بسبب  واملستشفيات  املدارس  تُغلق  وكيف  عملهم؛  بسبب  ويُقتلون 
العسكري  وهذا واقع يومي يعيشه عرشات اآلالف من األطفال، مما يتناقض تناقضاً حاداً مع فكرة 
وجوب أن تظل املدارس واملستشفيات يف جميع األوقات أماكن آمنة للتعلم والشفاء، ال سيما يف أوقات 

النزاع املسلح 

املجال  والعاملني يف  املدارس واملدّرسني، واملستشفيات  أن  الكفاية عىل  فيه  بما  أؤكد  أن  وال يسعني 
الطبي يقومون بدور بالغ األهمية يف توفري قدر من الحياة الطبيعية والحماية لألطفال عندما يكونون 
يف أمّس الحاجة إليها  ويرسني أن أرى أن املجتمع الدويل قد أدرج هذه املسألة بصورة ثابتة عىل جدول 
أعماله  ففي تموز/يوليه 2011، اتخذ مجلس األمن القرار التاريخي 1998 الذي ُيسلط الضوء عىل 
األثر املرتتب عىل الهجمات عىل املدارس واملستشفيات بالنسبة لسالمة األطفال وتعليمهم وصحتهم 
خالل النزاع املسلح، ويدعو إىل اتخاذ إجراءات أكرب لضمان أالّ يكون للمدارس واملستشفيات دور يف 
الحرب  ولذلك، فإنني أشجع جميع رشكاء األمم املتحدة، واملنظمات الدولية واملجتمع املدني عىل العمل 
معاً عىل نحو وثيق يف تنفيذ هذا القرار  وقد أُعدت هذه املذكرة التوجيهية بتعاون وثيق مع اليونيسيف 
واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية، وتّم التشاور بشأنها عىل نطاق واسع مع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة، بما فيها مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية  ويحدوني األمل يف أنها ستكون إسهاماً مفيداً 

نحو التنفيذ الفّعال لقرار مجلس األمن 1998.

ليىل زروقي

 وكيلة األمني العام، املمثلة الخاصة لألمني العام 
املعنية باألطفال والنزاع املسلح





1

مقدمة  - 1

تُقدم هذه املذكرة التوجيهية ومرفقاتها توجيهات عملية لألمم املتحدة ورشكائها من املنظمات غري 
الحكومية يف امليدان بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 1998 )2011(، مما يعزز آليات مجلس األمن 
املتعلقة باألطفال والنزاع املسلح يف إبراز قضية الهجمات التي تُشّن عىل املدارس واملستشفيات  ومع 
أخذ ذلك يف االعتبار، تهدف املذكرة التوجيهية بشأن قرار مجلس األمن 1998 إىل تحقيق األهداف 

التالية:

النهوض بفهم إطار مجلس األمن بشأن تناول القضايا املتعلقة باألطفال والنزاع املسلح، مع الرتكيز - 1
بوجه خاص عىل الهجمات عىل املدارس واملستشفيات؛

األساسية - 2 التعاريف  بتقديم  واملستشفيات  املدارس  عىل  بالهجمات  يتعلق  فيما  واإلبالغ  الرصد  تعزيز 
واملشورة العملية؛

تعزيز الدعوة والحوار مع أطراف النزاع بشأن الهجمات عىل املدارس واملستشفيات، بما يف ذلك وضع - 3
نموذج لخطط عمل مشفوع بتدابري عملية لوقف ومنع االنتهاكات؛

زيادة الرشاكات بني مختلف الجهات املعنية من أجل تنفيذ قرار مجلس األمن 1998 فيما يتعلق بالرصد - 4
واإلبالغ، فضالً عن الدعوة والحوار 

وتستند هذه املذكرة التوجيهية إىل الدليل امليداني واملبادئ التوجيهية آللية الرصد واإلبالغ وتكملهما، 
وبذلك يتوافر املزيد من املعلومات عن إنشاء آلية الرصد واإلبالغ وهيكلها وعملها، فضالً عن إجراءات 
قرار  تنفيذ  بشأن  السابقة  التوجيهات  إىل  خاص  بشكل  أيضاً  ويشار  والدعوة   االنتهاكات  رصد 
مجلس األمن 1882 )2009( املتعلقة بقتل األطفال وتشويههم واغتصابهم وغري ذلك من أشكال 

العنف الجنيس 
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ناظر مدرسة يعرض أعرية نارية أصابت مدرسته، معرّضة حياة أطفال املدرسة للخطر 
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إطار مجلس األمن  - 2

الهجمات عىل املدارس   1-2
واملستشفيات بوصفها أحد 

االنتهاكات الجسيمة املرتكبة 
ضد األطفال

إىل إطار قوي  األمن 1998  قرار مجلس  يستند 
وقد  املسلح   والنـزاع  األطفال  بشأن  املجلس  لعمل 
القرارات  منها  قرارات،  عدة  يف  األمن،  مجلس  وّفر 
و1539   ،)2001( و1379   ،)1999(  1261
 ،)2009( و1882   ،)2005( و1612   ،)2004(
األدوات  من  بمجموعة  الفاعلة  املتحدة  األمم  جهات 
األطفال  ضد  املرتكبة  الجسيمة  االنتهاكات  لتناول 
خالل النزاع املسلح  وشملت هذه طلب مجلس األمن 
قراراته  تنفيذ  بشأن  تقريراً  العام  األمني  يُقدم  أن 
بأطراف  مرفقة  قوائم  ويُضمنه  الرئاسية،  وبياناته 
املرتكبة ضد  االنتهاكات  عن  املسؤولة  املسلح  النزاع 
األطفال  وباإلضافة إىل ذلك، طلب املجلس إنشاء آلية 
قطرية مخصصة لرصد االنتهاكات الجسيمة املرتكبة 
ضد األطفال واإلبالغ عنها يف الحاالت التي تكون فيها 
عامالً  فريقاً  وأنشأ  بالقوائم،  مدرجة  األطراف  هذه 
املسلح  والنزاع  باألطفال  معنياً  األمن  ملجلس  تابعاً 
بكل  خاصة  توصيات  ووضع  التقارير  الستعراض 
بلد عىل حدة؛ ودعا إىل إجراء حوار بني األمم املتحدة 
واألطراف املدرجة بالقوائم بشأن وضع خطط عمل 

عملية ومحّددة زمنياً لوقف االنتهاكات ومنعها 

املسلح،  والنزاع  باألطفال  املتعلقة  للواليـة  وتنفيـذاً 
حّدد األمني العام ستة انتهاكات جسيمة تُرتكب ضد 

األطفال خالل النزاع املسلح، وهي كما ييل:

تجنيد األطفال واستخدامهم؛  - 1

قتل األطفال وتشويههم؛  - 2

االغتصاب أو غري ذلك من أشكال العنف   - 3
الجنيس املرتكبة ضد األطفال؛

الهجمات عىل املدارس واملستشفيات؛  - 4

اختطاف األطفال؛  - 5

منع وصول املساعدات اإلنسانية   - 6

ومن بني االنتهاكات الجسيمة الستة، وجه مجلس األمن 
ترتكب  التي  باألطراف  قوائم  إعداد  إىل  العام  األمني 
أربعة من االنتهاكات الستة  وكان املجلس يف البداية قد 
طلب إىل األمني العام بموجب القرار 1279 )2001( 
أن يُرفق بتقريره قائمة بأطراف النـزاع املسلح التي 
األطفال  ويف قراره 1882  استخدام  أو  بتجنيد  تقوم 
ع املجلس نطاق األسباب املؤدية لإلدراج  )2009(، وسَّ
بالقوائم ليشمل أنماط قتل األطفال وتشويههم انتهاكاً 
للقانون الدويل، واالغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف 
الجنيس املرتكبة ضد األطفال  وطلب قرار مجلس األمن 
1998 )2011( إىل األمني العام أن يُعد قائمة بأطراف 
النزاع التي تهاجم املدارس و/أو املستشفيات وتهاجم 
باملدارس  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني  األشخاص 
أو املستشفيات أو تهدد بمهاجمتهم  ويكمن األساس 
ذي  الدويل  القانون  يف  االنتهاكات  لهذه  القانوني 
الصلة، الذي يتضمن بدوره القانون الدويل اإلنساني، 
الجنائي  والقانون  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  والقانون 

الدويل، والقانون الدويل العريف 

األحكام الرئيسية لقرار مجلس   2-2
األمن 1998 فيما يتعلق بالهجمات 

عىل املدارس واملستشفيات

سلط مجلس األمن الضوء يف القرار 1998 عىل االنتهاك 
املدارس واملستشفيات،  الهجمات عىل  املتمثل يف شن 
الفرعية  للفئات  فهمه  بشأن  واضحاً  توجيهاً  وقدم 
إلدراج  املؤدية  األسباب  نطاق  ع  ووسَّ االنتهاك؛  لهذا 

أطراف النزاع يف مرفقي التقرير السنوي 

ويف الفقرة 3 من القرار 1998، طلب مجلس األمن 
عىل وجه التحديد أيضاً “إىل األمني العام أن يُدرج يف 
مرفقي تقاريره عن األطفال والنزاع املسلح أطراف 
النزاعات املسلحة التي تقوم، عىل نحو يُخل بالقانون 

الدويل الواجب التطبيق، بما ييل:

و/أو  املدارس  عىل  متكررة  هجمات  شن  )أ( 
املستشفيات؛
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املشمولني  األشخاص  عىل  متكررة  هجمات  شن  )ب( 
بالحماية فيما يتصل باملدارس و/أو املستشفيات 

أو التهديد بشن هجمات عليهم ]    [” 

طلب   ،1998 قراره  من  و)د(  )ج(   6 الفقرتني  ويف 
مرفقي  يف  املدرجة  األطراف  تلك  من  كذلك  املجلس 
التقرير السنوي لألمني العام التي تقوم بهذه الهجمات 
أو بالتهديد بشن هذه الهجمات، “القيام، دون تأخري، 
بإعداد خطط عمل ملموسة ومحّددة زمنياً لوقف تلك 
االنتهاكات والتجاوزات” و“أن تأخذ عىل عاتقها تنفيذ 

التزامات وتدابري محّددة بهذا الخصوص ”

رصاحة  املجلس  حّث  القرار،  من   4 الفقرة  يف  كذلك، 
التي  األعمال  عن  االمتناع  عىل  املسلح  النزاع  “أطراف 
والخدمات  التعليم  مرافق  إىل  األطفال  وصول  تعرقل 
أنشطة  يواصل  أن  العام  األمني  “إىل  وطلب  الصحية” 
االستخدام  منها  أمور  جملة  بشأن  واإلبالغ  الرصد 
العسكري للمدارس واملستشفيات انتهاكاً للقانون الدويل 
االختطاف  عمليات  و/أو  الهجمات  وبشأن  اإلنساني، 

التي تستهدف املدرسني والعاملني يف املجال الطبي ”

القرار  يف  أورد  األمن  مجلس  أن  القول،  وموجز 
1998 الفئات الفرعية التالية للهجمات املتكررة عىل 
النزاع  أطراف  تشنها  التي  واملستشفيات  املدارس 

بوصفها أسباباً مؤدية لإلدراج:

e الهجمات ضد املدارس و/أو املستشفيات؛

e  بالحماية املشمولني  األشخاص  ضد  الهجمات 
فيما يتصل باملدارس و/أو املستشفيات؛

e  املشمولني األشخاص  بشن هجمات ضد  التهديد 
بالحماية فيما يتصل باملدارس و/أو املستشفيات 

عىل  املسلح  النزاع  أطراف  أيضاً  األمن  مجلس  وحث 
األطفال  وصول  تُعرقل  التي  األعمال  عن  االمتناع 
ذلك  يف  بما  الصحية،  والخدمات  التعليم  مرافق  إىل 
املستشفيات،  و/أو  للمدارس  العسكري  االستخدام 
وطلب إىل األمني العام أن يواصل يف تقريره السنوي 
االستخدام  منها  أمور  جملة  بشأن  واإلبالغ  الرصد 
للقانون  انتهاكاً  واملستشفيات  للمدارس  العسكري 
تناول  القرار 2143 )2014(،  اإلنساني  ويف  الدويل 
مجلس األمن هذه املسألة بمزيد من التفصيل، فأعرب 
ألغراض  املدارس  استخدام  من  القلق  “عميق  عن 
للقانون الدويل املنطبق، إدراكاً منه  انتهاكاً  عسكرية 
أهدافاً مرشوعة  املدارس  من  ذلك  أن يجعل  الحتمال 
واملدّرسني  األطفال  سالمة  بذلك  فيُعرِّض  للهجوم 
وعالوة  التعليم”   يف  األطفال  بحق  كما يرض  للخطر 

احرتام  عىل  النزاع  أطراف  “جميع  حث  ذلك،  عىل 
“عىل  الحكومات  وشجع  للمدارس”  املدني  الطابع 
استخدام  عن  للردع  ملموسة  تدابري  اتخاذ  يف  النظر 
املدارس من قبل القوات املسلحة والجماعات املسلحة 
غري التابعة للدول”  وأهاب، عىل وجه التحديد بفرق 
عمل األمم املتحدة القطرية “أن تُعزز رصد االستخدام 
العسكري للمدارس واإلبالغ عنه”  ومع ذلك، لم يُدرج 
املجلس االستخدام العسكري للمدارس واملستشفيات 
يف حّد ذاته كمعيار لإلدراج وفقاً لقرار مجلس األمن 
1998، وبالتايل، فهو ال يدخل يف نطاق خطة العمل 
املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998  وعىل ذلك، 
للمدارس  العسكري  االستخدام  عن  اإلبالغ  ينبغي 

واملستشفيات تفصيالً، ولكن عىل نحو مستقل 

القانون الدويل الواجب التطبيق   3-2
عىل الهجمات عىل املدارس 

واملستشفيات

الدويل  القانون  احرتام  يجب  املسلح،  النزاع  خالل 
إيالء  مع  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  والقانون  اإلنساني 
ويجب  ورفاههم   األطفال  الحتياجات  خاص  اهتمام 
احرتام النطاق الكامل لحقوق الطفل — االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وكذلك السياسية واملدنية — 
ومن  الدولية   لاللتزامات  وفقاً  وإعمالها  وحمايتها 
قراراته  اتخذ  قد  األمن  مجلس  أن  عموماً  به  املعرتف 
القانون  إىل  استناداً  املسلح  والنزاع  األطفال  بشأن 
الدويل الواجب التطبيق وأن “االنتهاكات” املشار إليها 
انتهاكات ألشكال  الحقيقة  يف عبارات املجلس هي يف 
اإلطار  وهذا  لألطفال   املمنوحة  الدولية  الحماية 
هي:  قوانني  مجموعات  أربع  من  يتألف  القانوني 
املسلح(،  النزاع  أوقات  )يف  اإلنساني  الدويل  القانون 
السالم  أوقات  )يف  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون 
والنزاع املسلح عىل السواء(، والقانون الجنائي الدويل 
والقانون الدويل العريف والقانون الوطني  ومجموعات 
القوانني هذه، وإن كانت كل منها متميزة عن األخرى، 
تنطبق بشكل متزامن وتُعزز كل منها األخرى  غري أنه 
من املهم اإلشارة إىل أن االلتزامات الدولية قد تختلف 
النزاع  بطبيعة  رهناً  حدة،  عىل  حالة  كل  باختالف 
البلد  يف  املفعول  الساري  القانوني  واإلطار  املسلح 
املعني، بما يف ذلك قانون املعاهدات والقانون الوطني 

يف املرفق األول من هذه املذكرة التوجيهية، يرد بمزيد من 

التفصيل اإلطار القانوني فيما يتعلق باالنتهاك املتمثل يف 

الهجمات عىل املدارس واملستشفيات، بهدف دعم الدعوة 

بني الرشكاء املعنيني بحماية األطفال يف امليدان 
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الرصد واإلبالغ  - 3

ورد بيان آلية الرصد واإلبالغ يف تقرير األمني العام 
يف  تأييدها  وجرى   )S/2005/72( األمن  مجلس  إىل 
يرد  التوضيح،  باب  من    1612 األمن  مجلس  قرار 
القطرية  العمل  فرق  هيكل  أدناه  مخترص  يف شكل 

ومقتضيات اإلبالغ 

فرق العمل القطرية املعنية   1-3
بالرصد واإلبالغ

آلية الرصد واإلبالغ هي آلية ُمكلَّفة من قبل مجلس 
الجسيمة  االنتهاكات  بشأن  واإلبالغ  بالرصد  األمن 
النزاع  خالل  األطفال  ضد  ُترتكب  التي  الستة 
املسلح  ويف البلدان البالغ عددها 14 بلداً التي ُتنفذ 
 2013 عام  من  اعتباراً  واإلبالغ  الرصد  آلية  فيها 
)S/2013/245(، ُيضطلع بعملها من خالل فرقة عمل 
رئاستها  واإلبالغ، تشرتك يف  بالرصد  معنية  قطرية 
الخاص  )املمثل  البلد  يف  املتحدة  لألمم  سلطة  أعىل 
القطري  واملمثل  املقيم(  املنسق  أو  العام  لألمني 
القطرية  العمل  فرقة  تكوين  ويحدَّد  لليونيسيف  
القطري  الصعيد  عىل  واإلبالغ  بالرصد  املعنية 
املتحدة  األمم  كيانات  ممثيل  من  عموماً  وتتألف 
املختلفة، بما فيها اليونيسيف وإدارة عمليات حفظ 
السالم، وإدارة الشؤون السياسية، ومنظمة الصحة 
العاملية، واليونسكو، ومفوضية األمم املتحدة لحقوق 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  اإلنسان، ومفوضية 
و/أو منظمة العمل الدولية، فضالً عن املنظمات غري 

الحكومية الدولية واملحلية 

التابعة  األطفال  بحماية  املعنية  األقسام  وتدعو 
وإدارة  السالم،  حفظ  عمليات  وإدارة  لليونيسيف، 
العمل  فرقة  اجتماعات  إىل  عادة  السياسية  الشؤون 
أنشطة  وتقود  واإلبالغ،  بالرصد  املعنية  القطرية 
الرصد  آلية  بيانات  قاعدة  وتدير  واإلبالغ،  الرصد 
ضد  املرتكبة  الجسيمة  االنتهاكات  بشأن  واإلبالغ 
فرقة  أعضاء  سائر  مع  بالتعاون  وذلك  األطفال، 
مسؤولة  القطرية  العمل  وفرقة  القطرية   العمل 
النزاع، ومع  الدخول يف حوار مع أطراف  عن  أيضاً 
القوات املسلحة والجماعات املسلحة عىل السواء، من 
تُرتكب  التي  الجسيمة  االنتهاكات  ومنع  وقف  أجل 

وتنفيذ  وضع  طريق  عن  ذلك  يف  بما  األطفال،  ضد 
 1612 األمن  مجلس  لقرارات  وفقاً  عمل  خطط 
املدرجة  األطراف  قيام  وتتضمن  و1998،  و1882 

بالقوائم بأنشطة ملموسة ومحّددة زمنياً 

تقارير األمني العام بشأن   2-3
األطفال والنزاع املسلح

تُقدم فرقة العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ، 
يف الحاالت القطرية آللية الرصد واإلبالغ التي تكون 
األمم  فريق  أو  القوائم،  يف  ُمدرجة  األطراف  فيها 
إىل  ُمدخالت  األخرى،  الحاالت  يف  القطري،  املتحدة 
باألطفال  املعني  العام  لألمني  الخاص  املمثل  مكتب 

والنزاع املسلح إسهاماً يف إعداد ما ييل:

األطفال  بشأن  العام  لألمني  السنوي  التقرير   - 1
والنزاع املسلح املقدم إىل مجلس األمن؛

محّددة  ببلدان  الخاصة  العام  األمني  تقارير   - 2
األمن  ملجلس  التابع  العامل  الفريق  إىل  املقدمة 
املعني باألطفال والنزاع املسلح والتي ينتج عنها 
النزاع  أطراف  إىل  املوجهة  التوصيات  اعتماد 
وجهات األمم املتحدة الفاعلة ومجتمع املانحني؛

التقارير الفصلية التي تُقدم تحديثات منتظمة   - 3
املعني  األمن  ملجلس  التابع  العامل  الفريق  إىل 
االنتهاكات  بشأن  املسلح  والنزاع  باألطفال 
يف  العمل  وخطط  الحوار  يف  املحرز  والتقدم 
الرصد  آلية  فيها  تنفذ  التي  القطرية  الحاالت 

واإلبالغ والحاالت الناشئة األخرى 

التعاريف املتعلقة بالرصد   3-3
واإلبالغ املشار إليها يف قرار 

مجلس األمن 1998

عىل  للهجمات  الفرعية  الفئات  الفرع  هذا  يوضح 
املطلوبة  املعلومات  ونوع  واملستشفيات  املدارس 
لرصد هذه االنتهاكات واإلبالغ عنها  ويف حني شملت 
باألطفال  املتعلقة  السابقة  األمن  مجلس  قرارات 
املدارس  عىل  الهجمات  عموماً  املسلح  والنزاع 
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الجسيمة  االنتهاكات  أحد  بوصفها  واملستشفيات 
الستة املرتكبة ضد األطفال، يُقدم قرار مجلس األمن 
1998 مزيداً من التفاصيل عن نطاق هذا االنتهاك  
ومصطلح “الهجمات عىل املدارس واملستشفيات” هو 
مصطلح جامع لألفعال التي تُعرِّض للخطر سالمة 
التعليم  مجال  يف  والعاملني  واملستشفيات  املدارس 
يلتمسون  الذين  األطفال  عن  فضالً  الطبي،  واملجال 
الرعاية الطبية أو التعليم، وتقوض الحق األسايس يف 

التعليم والرعاية الصحية يف أوقات النزاع املسلح 

للتعاريف  مرسداً  الثاني  املرفق  يقدم 
والدعوة  واإلبالغ  بالرصد  الصلة  ذات  املفيدة 
املدارس  بالهجمات عىل  يتعلق  فيما  والحوار 
األمن  مجلس  لقرار  وفقاً  واملستشفيات 
هذه  فروع  جميع  يف  تُستخدم  1998والتي 

املذكرة التوجيهية 

تصنيف  زيادة  سيتم  واإلبالغ  الرصد  وألغراض 
واملستشفيات  املدارس  عىل  للهجمات  العام  املفهوم 
“تتصل  وحوادث  بالتعليم”  “تتصل  حوادث  إىل 
أنه  مالحظة  املهم  من  أن  غري  الصحية”   بالرعاية 
والرعاية  التعليم  عىل  تؤثر  التي  األفعال  كل  ليست 
للقانون  انتهاكات  املسلح  النزاع  خالل  الصحية 
لإلدراج  معايري  األفعال  هذه  كل  وليست  الدويل، 
فعىل    1998 األمن  مجلس  لقرار  وفقاً  القوائم  يف 
وشّن  بالقنابل  املدارس  قصف  يُعّد  املثال،  سبيل 

املدارس  واستخدام  للمدرسني  املستهدفة  الهجمات 
كثكنات عسكرية كلها حوادث “ذات صلة بالتعليم” 
الذي  هو  فقط  منها  البعض  ولكن  رصدها،  ينبغي 
ذلك  وينطبق  القوائم   يف  اإلدراج  معايري  يستويف 
واستهداف  املستشفيات  نهب  مثالً، عىل  بالتساوي، 
سيارات اإلسعاف وإكراه العاملني يف املجال الطبي، 
بالصحة”،  صلة  “ذات  حوادث  كلها  هي  التي 
اإلدراج   إىل  ليست كلها تُفيض  أخرى،  ولكنها، مرة 
وبعض هذه األفعال يُشّكل عادة انتهاكات للقانون 
أو  املدارس  استخدمت  إذا  ولكن  اإلنساني،  الدويل 
املدنيون،  املستشفيات لشّن عمليات عسكرية وكان 
يشرتكون  التعليم  مجال  يف  العاملني  وخصوصاً 
مبارشة يف القتال، أو كان العاملون يف املجال الطبي 
مهمتهم  إطار  بالعدو، خارج  ترض  أفعاالً  يرتكبون 
اإلنسانية، فإنهم قد يُعتربون أهدافاً مرشوعة  وبناًء 
عىل ذلك، ينبغي بحث كل حادثة بعناية بغية تحديد 
ما إذا كانت تُشكل أساساً إلدراج األطراف بالقوائم 

وفقاً لقرار مجلس األمن 1998.

الرصد واإلبالغ، وتقديم  الوضوح يف  وبهدف زيادة 
صورة أكثر دقة لتنوع الحوادث املشمولة يف مصطلح 
ولكفالة  واملستشفيات”،  املدارس  عىل  “الهجمات 
القيام بالدعوة بصورة أكثر فعالية لدى الحكومات 
هذه  إدراج  للغاية  املهم  من  املسلحة،  والجماعات 
الفروق الهامة ضمن أعمال الرصد واإلبالغ الجارية  
التوجيهية  املذكرة  هذه  تتوخى  ذلك  عىل  وبناًء 
التفرقة بني االنتهاكات وفقاً للهيكل التفصييل التايل:

الرصد واإلبالغ فيما يتعلق بالهجمات عىل املدارس واملستشفيات

الحوادث ذات الصلة بالرعاية الصحيةالحوادث ذات الصلة بالتعليم

الهجمات عىل املستشفيات• الهجمات عىل املدارس• 

الهجمات عىل العاملني يف املجال الطبي• الهجمات عىل العاملني يف مجال التعليم• 

التهديدات بشن هجمات• التهديدات بشن هجمات• 

االستخدام العسكري للمستشفيات • االستخدام العسكري للمدارس• 

األشكال األخرى لعرقلة الرعاية الصحية• األشكال األخرى لعرقلة التعليم• 

الهجمات عىل املدارس واملستشفيات  1-3-3

يمكن  واملستشفيات  املدارس  عىل  املادية  الهجمات 
آثار مدمرة ليس فقط بالنسبة لحياة  أن يكون لها 
األطفال واملرىض والعاملني يف مجال التعليم واملجال 
الطبي، ولكن أيضاً عىل قدرة هذه املرافق عىل العمل 
عىل الوجه املناسب  وبالتايل، فهذه الهجمات يمكن أن 

تنال من الحق األسايس يف التعليم والصحة  وغالباً ما 

تحّد هذه الهجمات من قدرة املدارس واملستشفيات، 

الرعاية  أو  التعليم  عىل  اآلمن  الحصول  ُسبل  وتقيد 

ما تؤدي إىل جعل هذه املرافق غري  الطبية، وأحياناً 

إغالقها  إىل  يؤدي  مما  نهائياً  لالستعمال  صالحة 

اضطرارياً  وألغراض الرصد واإلبالغ، يرد يف ما ييل 

مزيد من التصنيف إىل الفئات الفرعية الثالث التالية:
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الهجمات املوجهة/املتعمدة  )1(

اعتزام  عن  تفاصيل  جمع  الصعب  من  يكون  قد 
عمداً   املستشفيات  أو  املدارس  استهداف  األطراف 
كانت  إذا  مما  التيقن  أحياناً  املمكن  فمن  ذلك،  ومع 
وبخاصة  للهجوم،  هدفاً  املستشفى  أو  املدرسة 
مبارشة   إصابة  القذائف  أو  القنابل  تصيبها  عندما 
املدارس  عىل  املوجهة/املتعمدة  الهجمات  وتشكل 
املرافق  انتهاكاً، حتى وإن كانت هذه  واملستشفيات 
أو  األسبوع  نهاية  عطالت  خالل  أو  ليالً،  مغلقة 
العطالت الرسمية، أو كانت مهجورة ألسباب أخرى، 
رشيطة أنها لم تكن تستخدم لألغراض العسكرية  
التي  واملستشفيات  املدارس  اعتبار  ويمكن 
عسكرية  ألغراض  النزاع  أطراف  أحد  يستخدمها 
جانب  من  مرشوع  بشكل  للهجوم  معرضة  أهدافاً 
طرف النزاع املقابل  وذلك يثري القلق بشكل خاص 
الوقت  يف  املستشفيات  أو  املدارس  تُستخدم  عندما 
ذاته الذي يكون فيه األطفال أو العاملون يف مجال 
التعليم أو يف املجال الطبي حارضين يف هذه املرافق 
جنباً إىل جنب مع الطرف الذي يستخدم املدرسة أو 
املستشفى لألغراض العسكرية  ويقدم املرفق األول 
مزيداً من التفاصيل عن املعايري التي يمكن وفقاً لها 
املشمول  وضعها  واملستشفيات  املدارس  تفقد  أن 

بالحماية 

الهجمات العشوائية/حوادث تبادل   )2(
إطالق النار

الهجمات العشوائية هي الهجمات غري املوجهة ضد 
أو  أسلوباً  تستخدم  التي  أو  محّدد؛  عسكري  هدف 
وسيلة ال يمكن توجيهها ضد هدف عسكري محّدد، 
يمكن  ال  للقتال  وسيلة  أو  أسلوباً  تستخدم  التي  أو 
القانون  يقتضيه  حسبما  محدودة  آثارها  تكون  أن 
يقصف  عندما  املثال،  سبيل  فعىل  اإلنساني   الدويل 
جهود  بذل  دون  لقناص  موقعاً  النزاع  أطراف  أحد 
املمكنة  االحتياطات  التخاذ  املسبق  للتحذير  ظاهرة 
يتعلق  فيما  العريض  الرضر  من  املدنيني  لحماية 
كثيفة  بلدة  يف  واملبارشة  امللموسة  العسكرية  بامليزة 
السكان، فتقتل مدنيني وتدمر مدرسة قريبة، يُعترب 
ذلك هجوماً عشوائياً  وعندما يشتبك طرفان أو أكثر 
من أطراف النزاع يف قتال ويتقاتلون داخل مدارس 
املرافق  هذه  تقع  أن  املمكن  فمن  منها،  بالقرب  أو 
ويستوعب  النار   إطالق  تبادل  وسط  قصد  غري  عن 
وإصابات  وفيات  حدوث  اإلنساني  الدويل  القانون 

مدنية عرضية معينة ووقوع أرضار بأهداف مدنية 
العسكرية  بامليزة  يتعلق  فيما  مفرطة  تكن  لم  إذا 
هذه  ويف  الهجوم   من  املتوقعة  واملبارشة  امللموسة 
الحاالت، يُقرتح جمع التفاصيل بالطريقة ذاتها التي 
املوجهة/املتعمدة،  الهجمات  تفاصيل  بها  تُجمع 
فهماً  ومدته  الحادث  ظروف  فهم  من  التأكد  مع 
التي  عة املسافة  املعلومات املجمَّ واضحاً  وقد تشمل 
وقع عندها القتال، والوسائل واألساليب املستخدمة، 
واألطراف التي قامت به  وأحياناً ما تتواجد وحدات 
اشتعال  بسبب  إسعاف،  وسيارات  متنقلة  طبية 
القتال  مكان  من  مقربة  عىل  األمامية،   الخطوط 
الرغم  وعىل  واإلنسانية   الطبية  مهامها  تبارش  كيما 
من أن األطراف قد ال تستطيع القضاء تماماً عىل آثار 
القتال، وبالتايل قد ال تُشكل بعض الوفيات واإلصابات 
التي تلحق بالعاملني يف املجال الطبي واألرضار التي 
تلحق باألهداف الطبية انتهاكاً، ينبغي مع ذلك اإلبالغ 

عن هذه الحوادث واستخدامها يف الدعوة 

عمليات السلب/النهب والتدمري الشامل   )3(
واالستيالء عىل املمتلكات التي ال تربرها رضورة 

عسكرية ويُضطلع بها بصورة عشوائية

 عمليـات السلـب/النهـب والتدميـر الشامـل التي 
بصورة  بها  ويضطلع  عسكرية  رضورة  تربرها  ال 
املسلح  النزاع  خالل  العشوائي(  )التدمري  عشوائية 
املدارس  عىل  الهجمات  ملفهوم  وفقاً  انتهاكات  تُعد 
املدارس  جميع  عىل  ذلك  وينطبق  واملستشفيات  

فتاة تتطلع من ثقب يف أحد 
حوائط مدرستها يف حي تل الهوا 

بمدينة غزة 
UNICEF/NYHQ2009-0062/@

.El baba
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تلك  كانت  سواء  األوقات:  جميع  يف  واملستشفيات 
دائمة  مغلقة؛  أو  مفتوحة  واملستشفيات  املدارس 
وسائل  ذلك  يف  بما  متنقلة،  أو  ثابتة  مؤقتة،  أو 
االستخدام  فرتة  خالل  واملدريس؛  الطبي  النقل 
الخاطفة   الهجمات  خالل  أو  للمرافق  العسكري 
تدمري  أو  سلب/نهب  حدوث  عند  الرضوري،  ومن 
عشوائي، إعداد قوائم بما تم سلبه أو نهبه أو تدمريه 

ومقداره ومدى رضورة هذه األصناف الستمرار عمل 
املدرسة أو املستشفى  ويف بعض الحاالت يمكن أن 
املستشفى  أو  املدرسة  إغالق  إىل  األفعال  تُؤدي هذه 
إىل  املرىض  أو  التالميذ  معدالت وصول  تخفيض  أو 
املدرسة أو املستشفى بعد وقوع الهجوم  وسيكون 
من املهم التحقيق فيما إذا كانت هذه األفعال مرتبطة 

بدوافع سياسية أو أيديولوجية 

أمثلة للهجمات عىل املدارس واملستشفيات

هل أبلغت آلية 
الرصد واإلبالغ 

باالنتهاك؟

هل االنتهاك 
موجب لإلدراج 

بالقائمة؟

هل االنتهاك 
موجب لتناوله 

يف الدعوة؟

هل يشّكل 
انتهاكاً للقانون 
الدويل اإلنساني؟

مؤقتاً  مستوصفاً  تهاجم  مسلحة  جماعة   )1(
نعمنعمنعمنعموتنهب جميع األثاث واللوازم الطبية 

ُيدمر  النزاع  أطراف  أحد  من  النار  إطالق   )2(
نعمنعمالهياكل األساسية للمدرسة 

تدمري مدرسة أثناء قصف عشوائي ملنطقة   )3(
نعمنعمنعمنعمسكنية 

جهاز  بتفجري  تقوم  عسكرية  جماعة   )4(
عسكرية  وحدة  ضد  الصنع  يدوي  متفجر 
موجودة عند مدخل مستشفى دون توجيه 
إنذار مسبق ذي إطار زمني مناسب يسمح 

نعمنعمنعمنعمبمغادرة الوحدة العسكرية لذلك املوقع 

جماعة مسلحة تغري عىل مدرسة وتختطف   )5(
نعمنعمنعمنعماألطفال وتجندهم قرساً 

تدمري مدرسة مهجورة أثناء تبادل إلطالق   )6(
نعمنعمالنار خالل القتال يف إحدى القرى 

املدارس  عىل  املادية  بالهجمات  يتعلق  وفيما 
أهمية  ذات  التالية  املعلومات  ُتعد  واملستشفيات، 

بالغة من أجل توثيق حوادث محّددة توثيقاً تاماً:

e  ،استهدفت التي  املستشفى  أو  املدرسة  هي  ما 
بما يف ذلك اسم املدرسة أو املستشفى، وموقعها 
وصف  أو  الشارع  البلدة/القرية،  )املقاطعة، 
)عامة/خاصة(،  وإدارتها  املحيل(،  املوقع 
كانت  إذا  وما  متنقلة(،  )ثابتة، مؤقتة،  ونوعها 

تستخدم لألغراض العسكرية؛

e  ما هو طرف النزاع املسؤول، بما يف ذلك، حيثما
أمكن، الوحدة والقادة الذين قاموا بالهجمات، 
وحدات  من  اآلتية  الهجمات  أنماط  عن  فضالً 

بعينها أو قادة بعينهم؛

e  متى وقع الهجوم، بما يف ذلك تاريخه ووقته من
اليوم، وما إذا كان املرفق مفتوحاً أو مغلقاً أو 
مهجوراً أو مستخدماً لألغراض العسكرية، وما 
التعليم  العاملون يف مجال  أو  إذا كان األطفال 
أو املجال الطبي حارضين أثناء وقوع الهجوم؛

e  كيف تّم الهجوم عىل املرافق، بما يف ذلك وسائل
الذي  والوقت  املستخدمة،  الحرب  وأساليب 
استغرقه الهجوم، وما إذا كانت قد أعطيت أيّة 
تحذيرات، فضالً عن البت املبدئي فيما إذا كان 

الهجوم متعمداً أو عشوائياً؛

e  ،املادية الهياكل  عىل  ذلك  يف  بما  الهجوم،  آثار 
وقوع  بعد  العمل  عىل  وقدرتها  ومواردها 
يتلقون  كانوا  الذين  األطفال  وأعداد  الهجوم، 
الهجوم  قبل  عولجوا  الذين  واملرىض  التعليم 

وبعده، وعملية اإلجالء املرتتبة عىل الهجوم 

املشمولني  األشخاص  عىل  الهجمات   2-3-3
باملدارس  يتصل  فيما  بالحماية 

واملستشفيات

تشمل الهجمات التي تُشّن ضد األشخاص املشمولني 
القتل  واملستشفيات  باملدارس  يتصل  فيما  بالحماية 
العاملني  واستخدام  واالختطاف  واإلصابة  والتشويه 
يف مجال التعليم واملجال الطبي كدروع برشية  ومن 
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حوادث  بشأن  املعلومات  تسجيل  لدى  الرضوري 
من  ممكن  قدر  أكرب  معرفة  منها  والتحقق  محّددة 
املعلومات عن هوية الضحايا بما يف ذلك ما إذا كانوا 
يشرتكون مبارشة يف أعمال القتال أو يرتكبون أفعاالً 
بيان  األمر  اقتىض  وإذا  التوايل،  عىل  بالعدو،  ترض 
السن ونوع الجنس واألصل العرقي والديانة ووضع 
األقلية، واملعلومات األساسية االجتماعية - االقتصادية 
واالرتباطات املتصورة مع أطراف النزاع، والتهديدات 
اشتملت  التي  األخرى  الحوادث  أو  املحتملة  املسبقة 
إىل  باإلضافة  املهم،  ومن  النزاع   أطراف  من  أّي  عىل 
ذلك، يف حالة نجاة أشخاص من هجوم وقع، أن يُذكر 
استعدادهم  أو  وقدرتهم  إصاباتهم،  جسامة  مدى 
ملواصلة أداء مهمتهم التعليمية أو الطبية، وما إذا كان 
األشخاص قد تم إجالؤهم من املكان نتيجة للهجوم 

والهجوم الذي يقع عىل األشخاص املشمولني بالحماية 
املدّرسني  مثل  واملستشفيات،  باملدارس  يتصل  فيما 
واملجال  التعليم  مجال  يف  العاملني  وسائر  واألطباء 
األمن  مجلس  لقرار  وفقاً  انتهاكاً  يعترب  لكي  الطبي، 

1998، ال بّد أن تربطه صلة واضحة بفعل التعليم أو 

الرعاية الطبية  فالهجوم الذي يستهدف مثالً إخصائي 

للرعاية  كمقدم  بعمله  بالتحديد  يتصل  بسبب  تلقيح 

الذي  املدّرس  فإن  ذلك،  ومع  انتهاكاً   يُعترب  الصحية 

يشرتك، عىل سبيل املثال، يف القتال دعماً ألحد أطراف 

يف  اشرتاكه  خالل  استهدافه مرشوعاً  يكون  قد  النزاع 

القتال، وبالتايل، ال تُعّد مهاجمة هذا الشخص انتهاكاً 

األول  املرفق  ويقدم  األمن 1998   لقرار مجلس  وفقاً 

مزيداً من التفاصيل عن املعايري التي قد يفقد بموجبها 

وضعهم  الطبي  واملجال  التعليم  مجال  يف  العاملون 

املهم،  فمن  ولذلك  بالحماية   مشمولني  كأشخاص 

من  ذلك  يف  ما  رغم  التأكد،  واإلبالغ،  الرصد  ألغراض 

صعوبة، مما إذا كان تقديم التعليم أو الرعاية الصحية 

التي  الحاالت  ويف  بالهجوم   ل  عجَّ الذي  العامل  هو 

يتعذر فيها تحديد الصلة بني الهجوم ودور الشخص 

ال  الصحية،  الرعاية  أو  للتعليم  كمقدم  املستهدف 

ينبغي أن يُدرج الحادث بوصفه هجوماً عىل أشخاص 

مشمولني بالحماية فيما يتصل باملدرسة أو املستشفى 

1 - املدرسة/
املستشفى التي تعرضت 

للهجوم أو التهديد 
بالهجوم

الهجمات 
أو التهديد بشن 

هجمات ضد املدارس 
واملستشفيات واألشخاص 

املشمولني بالحماية

2 - طرف النزاع 
املسؤول

5 - اآلثار التي ترتبت 
عىل الهجوم أو التهديد 

بالهجوم

4 - كيفية تعرّض 
الجهة املعنية للهجوم 

أو التهديد بالهجوم

3 - متى حدث 
الهجوم أو التهديد 

بالهجوم؟

أمثلة للهجمات عىل األشخاص املشمولني 
بالحماية

هل أبلغت آلية 
الرصد واإلبالغ 

باالنتهاك؟

هل االنتهاك 
موجب لإلدراج 

بالقائمة؟

هل االنتهاك 
موجب لتناوله 

يف الدعوة؟

هل يشكل 
انتهاكاً للقانون 
الدويل اإلنساني؟

نقل  وسيلة  بنهب  تقوم  مسلحة  جماعة   )1(
نعمنعمنعمنعمطبي وتقتل أحد األطباء أثناء الهجوم 

سياسية  احتجاجات  يف  شارك  مدّرس   )2(
غرفة  يف  ذلك  بعد  عليه  القبض  ألقي  ثم 

نعمنعمالدراسة التي كان يعمل بها 

مدّرس ال يشرتك مبارشة يف القتال يقتله   )3(
يف  وهو  الصنع  يدوي  متفجر  جهاز 

نعمنعمنعمنعمطريقه إىل املدرسة 

بسبب  فُيقتل  بهجوم  ُيستهدف  مدّرس   )5(
اإلدالء  يف  للمشاركة  القانوني  واجبه  أداء 

نعمنعمبصوته يف االنتخابات 
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التهديدات بشن هجمات عىل املدارس   3-3-3
واملستشفيات واألشخاص املشمولني 

بالحماية فيما يتصل بهما

التهديدات الرصيحة

املدارس  عىل  الهجمات  من  أخرى  فرعية  فئة  ثمة 
واملستشفيات وهي التهديدات املتكررة بشن هجمات 
يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني  األشخاص  ضد 
باملدارس و/أو املستشفيات  ولكي تتوافر يف التهديد 
الرصد  ألغراض  انتهاكاً  العتباره  الالزمة  الرشوط 
واإلبالغ، ووفقاً لقرار مجلس األمن 1998، فإنه يجب:

أن يكون موجهاً نحو فرد بعينه أو مجموعة   )1(
بالتماس  صلة  لهم  ممن  بعينها  أشخاص 

التعليم أو الرعاية الصحية أو تقديمهما؛

معقول  احتمال  يوجد  أّي  معقوالً،  يكون  أن   )2(
لالعتقاد بأن هذه الهجمات يمكن االضطالع بها 

خاصة،  أو  عامة  تكون  أن  يمكن  والتهديدات 
مجموعة  أو  إىل شخص  موجهة  شفوية،  أو  كتابية 
أشخاص، موجهة مبارشة إىل مرفق التعليم أو املرفق 
الطبي، ويمكن أن تشمل طائفة واسعة النطاق من 
خطابات  املثال،  سبيل  عىل  ذلك،  يف  بما  األشكال، 
تشوه  إذاعية  رسائل  أو  البنات  تعليم  تستهدف 
رصد  لدى  املهم،  ومن  التلقيح   إخصائيي  سمعة 
املزعوم  املصدر  ذكر  عنها،  واإلبالغ  التهديدات  هذه 
ومضمون وشكل التهديد عىل وجه الدقة، فضالً عن 
تفاصيل الهدف  ومن املفيد أيضاً تحديد ما إذا كانت 
للتهديد، ونتيجة  استجابة  تدابري حماية  اتخذت  قد 
أو  املستهدف  الشخص  فرار  فيها  بما  التهديد  ذلك 

التقليل من الذهاب إىل املدرسة أو املستشفى 

أمثلة للتهديدات بشن هجمات

هل أبلغت آلية 
الرصد واإلبالغ 

باالنتهاك؟

هل االنتهاك 
موجب لإلدراج 

بالقائمة؟

هل االنتهاك 
موجب لتناوله 

يف الدعوة؟

هـل يشكل 
انتهاكاً للقانون 
الدويل اإلنساني؟

أفراد جماعة مسلحة يتداولون رسائل تهدد   )1(
نعمنعمنعمنعمبمهاجمة البنات لذهابهن إىل املدرسة 

املدارس  شفوياً  تعارض  مسلحة  جماعة   )2(
نعمنعمنعمنعمالتي تقدم تعليماً علمانياً وتهدد بمهاجمتها 

شلل  بلقاح  التلقيح  أخصائيي  استهداف   )3(
نعمنعمنعمنعماألطفال بهجمات عرب البالد 

املجال  يف  العاملني  ُتكره  الحكومة  قوات   )4(
الصحية  الرعاية  تقديم  منع  عىل  الطبي 

نعمنعمنعمنعملألطفال 

املناخ العام من الخوف وانعدام األمن

يمكن  األمنية  األوضاع  تقلب  أن  من  الرغم  عىل 
إىل  التالميذ  ذهاب  إمكانية  عىل  بالتأكيد  يؤثر  أن 
املدارس والعاملني يف املجال الطبي إىل املستشفيات، 
النوع  هذا  فإن  وأرسهم،  لألطفال  بالنسبة  وكذلك 
بحوادث  بالرضورة  يرتبط  ال  الضمني  التهديد  من 
األمن  مجلس  قرار  إطار  يدخل ضمن  وال  ملموسة 
عىل  املرتتبة  اآلثار  إدراك  املهم  من  أن  بيد    1998
التحّديات  فهم  أجل  من  الخوف  مشاعر  شيوع 
والرعاية  التعليم  عىل  األطفال  حصول  تواجه  التي 
الصحية فهما أفضل  فحينما يعوق استمرار شيوع 
الخوف وصول األطفال إىل املدارس، يكون من املهم 
األخرى   االنتهاكات  لرصد  العام  اإلطار  يف  تناوله 
والتدابري  التوعية  أنشطة  تعديل  ينبغي  وعندئذ 

املتخذة تبعاً لذلك 

املعوقات األخرى للتعليم   4-3
والرعاية الصحية

االستخدام العسكري للمدارس واملستشفيات

مسلحة  وجماعات  مسلحـة  قـوات  تستخـدم  قـد 
شتى،  عسكرية  ألغراض  ومستشفيات   مدارس 
قناصة  ومواقع  كثكنات  استخدامها  ذلك  يف  بما 
ومراكز  ذخائر،  وكمستودعات  دفاعية،  مواقع  أو 
احتجاز، وأماكن تجنيد، ومرافق للتدريب  ويمكن أن 
يشمل ذلك أجزاء املرافق التي تكون أساسية بالنسبة 
ُغرف  مثل  لوظائفها،  واملستشفيات  املدارس  ألداء 
أو  اللعب  أو تكون هامشية، مثل ساحات  الدراسة، 
أنه  الرغم من  الصحي  وعىل  املياه والرصف  مرافق 
الواجب  الدويل  القانون  ليس هناك حظر رصيح يف 
لألغراض  املدنية  األهداف  استخدام  عىل  التطبيق 
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معياراً  العسكري  االستخدام  يُعد  وال  العسكرية، 
إلدراج األطراف يف التقرير السنوي بشأن الهجمات 
عىل املدارس واملستشفيات، يذكر قرار مجلس األمن 
واملستشفيات  املدارس  استخدام  رصاحة   1998
وجزًءا  قلق  مصدر  بوصفه  العسكرية   لألغراض 
ال يتجزأ من مهمة الرصد واإلبالغ  وعالوة عىل ذلك، 
يُعرب قرار مجلس األمن 2143 عن بالغ القلق إزاء 
هذا  بأن  ويعرتف  للمدارس  العسكري  االستخدام 
مرشوعة  أهدافاً  املدارس  من  يجعل  قد  االستخدام 
للهجوم، ويُعرض للخطر سالمة األطفال واملدرسني  
تدابري  اتخاذ  يف  النظر  عىل  الحكومات  ويشجع 

ملموسة لردع االستخدام العسكري للمدارس 

 املصطلحات:
مصطلح “االحتالل” مقابل مصطلح 

“االستخدام العسكري” للمدارس واملستشفيات

جماعات  أو  مسلحة  قوات  تستويل  عندما 
مدرسة  عىل  جزئياً،  أو  كليـاً  مسلحـة، 
بكلمة  أحياناً  ذلك  إىل  ُيشار  مستشفى،  أو 
بشكل  التمييز  املهم  من  أن  بيد  “احتالل”  
للمدارس  “االحتالل”  هذا  بني  واضح 
النزاع،  أطراف  جانب  من  واملستشفيات 
القانوني ملصطلح “االحتالل” وفقاً  واملفهوم 
التفاقية جنيف الرابعة الذي ُيشري إىل “احتالل 
أحد األطراف” إلقليم أثناء نزاع عسكري دويل  
يتعلق  فيما  الوضوح  للبس ولضمان  وتفادياً 
استخدام  ينبغي  النزاع،  أطراف  بالتزامات 
للمدارس  العسكري  “االستخدام  مصطلح 
“االحتالل  مصطلح  من  بدالً  واملستشفيات” 

العسكري للمدارس واملستشفيات ”

للمدارس  العسكري  باالستخدام  يتعلق  وفيما 
أساسية  التالية  املعلومات  تُعترب  واملستشفيات، 
البيانات إلدراجها ضمن أنشطة اإلبالغ  خالل جمع 
من  الرغم  وعىل  التصحيحية   واإلجراءات  والدعوة 
هو  ما  يعكس  املعلومات  هذه  من  كبرياً  جانباً  أن 
بعض  فهناك  والتهديدات،  الهجمات  بشأن  مطلوب 
يتعلق  فيما  مراعاتها  يجب  التي  الدقيقة  الجوانب 
لألغراض  واملستشفيات  املدارس  استخدام  برصد 

العسكرية واإلبالغ عنه، وهي كما ييل:

e  ما الذي كان ُيستخدم لألغراض العسكرية، بما
وموقعها  املستشفى،  أو  املدرسة  اسم  ذلك  يف 
وصف  أو  الشارع  البلدة/القرية،  )املقاطعة، 
)عامة/خاصة(،  وإدارتها  املحلية(،  املنطقة 
واالستخدام  متنقلة(،  مؤقتة،  )ثابتة،  ونوعها 

العسكري السابق؛

e  أّي طرف من أطراف النزاع هو املسؤول، بما يف
ذلك، حيثما أمكن، الوحدة والقادة املسؤولون، 
من  العسكري  االستخدام  أنماط  عن  فضالً 
جانب وحدات معينة أو قادة بعينهم أو جهات 

فاعلة عسكرية أخرى موجودة باملنطقة؛

e  ،متى وقع االستخدام العسكري وما هي مدته
بما يف ذلك تاريخ بدئه وانتهائه، وطول فرتته 
من حيث الساعات/األيام/األسابيع/الشهور/
السنني، وما إذا كان املرفق يؤدي وظائفه وقت 
بدء االستخدام العسكري )حتى وإن كان ذلك 
خالل العطلة املدرسية أو عطلة نهاية األسبوع 
أو ليالً( أو ما إذا كان املرفق مغلقاً أو مهجوراً، 
املدرسة قد ظلت مفتوحة خالل  إذا كانت  وما 

االستخدام العسكري؛

e  ما إذا كان األطفال حارضين خالل االستخدام
األطفال  بني  التفاعل  ذلك  يف  بما  العسكري، 
املسلحة،  الجماعات  أو  املسلحة  القوات  وأفراد 
ضد  أخرى  جسيمة  انتهاكات  أّي  وحدوث 

األطفال؛

e  الغرض من املرفق، بما يف ذلك  كيف استخدم 
التي  املادية  واألرضار  وأساليبه،  االستخدام 
التي  املادية  التحصينات  أو  باملرفق  لحقت 
التعليمية  املواد  أو  الطبية  واللوازم  به،  أقيمت 
أقيمت  التي  التفتيش  به، ونقاط  التي وضعت 

عىل مقربة منه؛

e  التعليم يف  بالحق  يتعلق  فيما  املرتتبة  اآلثار 
األطفال  عدد  ذلك  يف  بما  الصحية،  الرعاية  أو 
األشخاص  أو  التعليم  يتلقون  كانوا  الذين 
هبوط  أّي  حدوث  قبل  يعالجون  كانوا  الذين 
معدل  يف  بعينه  محيل  بمجتمع  خاص  أو  عام 
الحضور باملدرسة خالل االستخدام العسكري 
املقدمة  البدائل  إىل  الوصول  وإمكانية  وبعده، 
ونوعيتها واإلجراءات التصحيحية التي تتخذها 

السلطات 
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أمثلة الستخدام املستشفيات لألغراض العسكرية

هل أبلغت آلية 
الرصد واإلبالغ 

باالنتهاك؟

هل االنتهاك 
موجب لإلدراج 

بالقائمة؟

هل االنتهاك 
موجب لتناوله 

يف الدعوة؟

هل يشكل 
انتهاكاً للقانون 
الدويل اإلنساني؟

مستشفى  مدخل  عند  تتمركز  مسلحة  قوات   )1(
الجرحى  األفراد  عن  بحثاً  املرىض  لفرز 

نعمنعمالتابعني لجماعة مسلحة 

تمنع  مسلحة  جماعات  أو  مسلحة  قوات   )2(
مرور الجرحى امللتمسني للرعاية الصحية يف 

نعمنعمنعممستوصف قريب 

يف  عملياتها  مركز  تقيم  مسلحة  جماعة   )3(
نعمنعمنعمنعممستشفى يعمل بكامل طاقته 

كمستودع  مستشفى  تستخدم  مسلحة  قوة   )4(
نعمنعمنعملألسلحة 

أمثلة الستخدام املدارس لألغراض العسكرية

هل أبلغت آلية 
الرصد واإلبالغ 

باالنتهاك؟

هل االنتهاك 
موجب لإلدراج 

بالقائمة؟

هل االنتهاك 
موجب لتناوله 

يف الدعوة؟

هل يشكل 
انتهاكاً القانون 
الدويل اإلنساني؟

متكرر  بشكل  تستخدم  عسكرية  مفرزة   )1(
نعمنعممرافق املياه والرصف الصحي ملدرسة قريبة 

املدرسة  ساحات  تستخدم  عسكرية  قوات   )2(
العطالت  أثناء  ذخائر  ومستودع  كمخزن 

نعمنعمنعماملدرسية 

قوات مسلحة تدخل مدرسة بالقوة أثناء سري   )3(
نعمنعمالدراسة بها إلنشاء موقع مراقبة 

عىل  متعمداً  هجوماً  تشن  مسلحة  جماعة   )4(
نعمنعممدرسة يوجد داخلها موقع عسكري 

مدنية/ بتدريبات  تقوم  مسلحة  قوات   )5(
نعمنعمعسكرية مع األطفال بموافقة املدرسة 

عىل  بناًء  املدرسني،  ترافق  مسلحة  قوات   )6(
املدرسة  إىل  طريقهم  يف  وهم  طلبهم، 

نعمنعملحمايتهم 

كثكنات  استخدامها  مدرسة مهجورة يجري   )7(
إىل  عودتها  دون  يحول  مما  عسكرية، 

نعمنعماستخدامها املدني 

منشآت عسكرية يجري إقامتها داخل مدارس   )8(
نعمنعمنعمنعمعاملة لوقاية القواعد واألسلحة من الهجوم 

استخدام املدارس ألغراض مدنية بديلة

مدنية  ألغراض  أحياناً  املدارس  استخدام  يمكن 
أو  للنازحني  مؤقت  كمأوى  اتخاذها  مثل  أخرى، 
أن  الرغم من  االنتخابات  وعىل  أثناء  اقرتاع  كمراكز 
ذلك ال يُعد انتهاكاً للقانون الدويل، فقد يكون مصدر 
عىل حصول  يؤثر  وقد  معيّنة  نزاع  سياقات  يف  قلق 
املدارس  ربط  يُفيض  وقد  التعليم   عىل  األطفال 
استهداف  إىل  سياسية  أحداث  أو  حكومية  بأنشطة 
لخطر  وتعريضهم  واملدرسني  واملدارس  األطفال 

لها  املدني  االستخدام  أثناء  فقط  ليس  الهجمات 

ولكن أيضاً فيما بعد  ويف بعض الحاالت، قد يُفيض 

وجود  ازدياد  إىل  األغراض  لهذه  املدارس  استخدام 

املدرسة  داخل  العسكرية  الحماية  أو  األمن  قوات 

التعرض  خطر  زيادة  إىل  يؤدي  قد  مما  حولها،  أو 

يف  األطفال  حق  عىل  أكرب  بشكل  ويؤثر  للهجوم 

الحصول عىل التعليم بموجب القانون الدويل لحقوق 

الحوادث  هذه  رصد  املمكن  من  أنه  ورغم  اإلنسان  

وإثارتها يف سياق أنشطة الدعوة لدى الحكومات أو 
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أمثلة الستخدام املدارس لألغراض املدنية

هل أبلغت آلية 
الرصد واإلبالغ 

باالنتهاك؟

هل االنتهاك 
موجب لإلدراج 

بالقائمة؟

هل االنتهاك 
موجب لتناوله 

يف الدعوة؟

هل يشكل 
انتهاكاً للقانون 
الدويل اإلنساني؟

مدارس ُتستخدم يف تنظيم االنتخابات، وفقاً   )1(
نعمللقانون الوطني 

إيواء  كدور  تستخدم  ومستشفيات  مدارس   )2(
نعمللنازحني، بناء عىل تعليمات الحكومة 

الجماعات املسلحة، فإن استخدام املدارس ألغراض 
مدنية ليس انتهاكاً يف إطار قرار مجلس األمن 1998 

وال انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساني 

االنتهاكات الفرعية التي تُتخذ كأسباب مؤدية 
إىل اإلدراج يف القوائم

املدارس  عىل  “الهجمات  مصطلح  أن  من  الرغم  عىل 
واملستشفيات” مصطلح جامع لعدد من الفئات الفرعية 
ثالثة   1998 األمن  مجلس  قرار  يُحّدد  االنتهاك،  لهذا 
“انتهاكات فرعية” محّددة بوصفها معايري لإلدراج يف 

التقرير السنوي:

مفهوم الهجمات “املتكررة” أو التهديدات 
“املتكررة” بشن هجمات

نص مجلس األمن يف قراره 1998 عىل إدراج أطراف 
توجه  أو  “متكررة”،  هجمات  تشن  التي  النزاع 
املدارس  عىل  هجمات  بشن  “متكررة”  تهديدات 
فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات 

مصطلح  ويعني  االقتضاء   حسب  بهما،  يتصل 
أن  إثبات  اإلدراج،  ألغراض  ينبغي،  أنه  “متكررة” 
أحد أطراف النزاع قد ارتكب هذه الهجمات أو هدد 
وال  واحدة؛  إبالغ  فرتة  خالل  مرات  عدة  بارتكابها 
يدخل يف ذلك الحوادث املنفردة املعزولة أو السلوك 

العشوائي لفرد يترصف بمفرده 

يحتوي املرفق الثالث عىل مجموعة من األسئلة 
واألجوبة بشأن عملية اإلدراج والشطب وخطة 
العمل، فضالً عن مزيد من املعلومات عن دور 
كل من األمم املتحدة والطرف املدرج يف إعداد 
خطة العمل املشار إليها يف قرار مجلس األمن 
1998  وهذان املرفقان، إىل جانب نموذج خطة 
العمل املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998 
األمم  يخصان جهات  الرابع،  املرفق  يف  الوارد 
املتحدة الفاعلة املشرتكة يف عمليات التفاوض 

واملتابعة املتعلقة بخطط العمل هذه 

طفل يتلقى العالج يف مستشفى 
مالكال التعليمي يف جنوب 

السودان 
.UN PHoto/tIm mCKUlKa



14

أطفال يتلقون درساً يف الفنون التطبيقية بجوار حائط ميلء بثقوب الشظايا يف مدرسة قريبة من قرية برعشيت الجنوبية، لبنان 
.UNICEF/HQ07-0795/NIColEb toUtoUN
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أنشطة الدعوة والحوار مع أطراف النزاع  - 4

عامة  توجيهات  تقديم  إىل  الفرع  هذا  يهدف 
املدارس  عىل  بالهجمات  يتعلق  فيما  الدعوة  بشأن 
فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات 
الرسائل  من  مجموعة  بتقديم  وذلك  بهما،  يتصل 
املسلحة  والقوات  الحكومات،  للتفاعل مع  األساسية 
والجماعات املسلحة؛ وتوضيح عملية إدراج وشطب 
املدارس  عىل  بالهجمات  يتعلق  فيما  النزاع  أطراف 
1998؛  األمن  مجلس  لقرار  وفقاً  واملستشفيات 
االستخدام  مسألة  لتناول  ملموسة  تدابري  واقرتاح 
العمل  خطة  عملية  غياب  يف  للمدارس،  العسكري 

املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998.

ويُضطلع بأنشطة الدعوة بشأن الهجمات التي تُشن 
أماكن عديدة، وتقوم  املدارس واملستشفيات يف  عىل 
التابعة  الفاعلة  الجهات  من  متنوعة  مجموعة  بها 
املتحدة وأطراف دولية ومحلية أخرى، وذلك  لألمم 
بمنع هذه الهجمات قبل إدراج أّي طرف من أطراف 
النزاع يف التقرير السنوي بوقت طويل  والقصد من 
إيراد النقاط املجملة أدناه هو إيجاز بعض الرسائل 
واملستشفيات  املدارس  بحماية  املتعلقة  الرئيسية 
بهما،  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص 
بحماية  املعنية  الفاعلة  الجهات  تستخدمها  كيما 
أطراف  مع  والحوار  الدعوة  يف  املنخرطة  األطفال 
العمل  خطة  بشأن  التفاوض  وأثناء  قبل  النـزاع 

املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998.

التمييز  )1(

التمييز  األوقات  جميع  يف  النزاع  ألطراف  ينبغي 
بني املدنيني واملحاربني، وكذلك بني األهداف املدنية 
أن  األطراف  لهذه  ينبغي  فال  العسكرية   واألهداف 
مجال  يف  العاملون  ذلك  يف  بما  املدنيني،  تستهدف 
التعليم، إالّ وقتما يشرتكون مبارشة يف القتال وطوال 
إذا  إالّ  املدارس  ُتستهدف  وال  االشرتاك،  هذا  فرتة 
وقت  يف  السائدة  الظروف  ظل  يف  استخدامها  كان 
العسكري وإذا  العمل  يف  فّعاالً  معني ُيسهم إسهاماً 
كان تدمريها الكيل أو الجزئي أو االستيالء عليها أو 
ل  تحييدها ُيوفر ميزة عسكرية مؤكدة ومن ثم ُتشكِّ
أهدافاً عسكرية مرشوعة  وال ينبغي لهذه األطراف 

أو  الطبي  املجال  يف  العاملني  تستهدف  أن  أيضاً 
ضارة  أعماالً  يرتكبون  كانوا  إذا  إالّ  املستشفيات، 
عدم  وبعد  اإلنسانية،  مهمتهم  إطار  خارج  بالعدو، 

االمتثال إلنذار محّدد املدة يف حاالت بعينها 

اتخاذ االحتياطات يف الهجوم  )2(

املدنيني،  أن  النزاع  أطراف  أحد  يعتقد  عندما  حتى 
املجال  أو  التعليم  مجال  يف  العاملون  فيهم  بمن 
هدفاً  أن  أو  القتال،  يف  مبارشة  يشرتكون  الطبـي، 
أو املستشفيات، قد فقد  املدارس  مدنياً، بما يف ذلك 
االستخدام  بسبب  بالحماية  مشمول  كهدف  وضعه 
العسكري، يجب عىل الطرف املهاجم رغم ذلك اتخاذ 
جميع  اتخاذ  ذلك  يف  بما  الهجوم،  يف  االحتياطات 
التدابري املمكنة للحّد من اآلثار الواقعة عىل املدنيني، 

ال سيّما األطفال 

إعاقة األداء  )3(

حق/ وجه  بدون  القيام  النزاع  أطراف  عىل  يحظر 
أو  التعليم  تقديم  باعرتاض  تعسفية  بصورة 
الرعاية الصحية لألطفال أو عرقلته، بما يف ذلك عن 
املشمولني  األشخاص  التهديدات ضد  توجيه  طريق 
اختطافهم  أو  إكراههم  أو  تخويفهم  أو  بالحماية 
العشوائي وغري ذلك من  بالنهب والتدمري  القيام  أو 
أشكال االعرتاض التي ينجم عنها عرقلة أداء املدارس 

أو املستشفيات أو إغالقها قرساً 

االستخدام العسكري الجزئي للمدارس  )4(

تفادياً لتعريض األطفال واملدرسني لخطر الهجوم، 
ينبغي ألطراف النزاع أن تمتثل امتثاالً تاماً لاللتزام 
باتخاذ االحتياطات الالزمة بشأن آثار الهجمات عىل 
استخدام  تفادي  وبالتايل  املستشفيات،  أو  املدارس 
الذي  الوقت  العسكرية يف  لألغراض  املدارس جزئيا 
التعليم  مجال  يف  العاملون  أو  األطفال  فيه  يكون 

حارضين 

االستخدام العسكري الكيل للمدارس  )5(

عىل الرغم من أنه ليس هناك حظر عام رصيح عىل 
الدويل،  القانون  يف  للمدارس  العسكري  االستخدام 
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يقع عىل جميع أطراف النزاع التزام بموجب القانون 
اعرتاض  بعدم  أدنى  كحّد  اإلنسان  لحقوق  الدويل 
ينبغي  وبالتايل  أو عرقلته،  التعليم،  يف  األطفال  حق 
لألغراض  املدارس  واستخدام  األطفال  إبعاد  عدم 
وألقرص  األخري،  املالذ  تدابري  كأحد  إالّ  العسكرية 
وإرضاراً؛  عرقلة  املمكنة  الطرق  وبأقل  ممكن  وقت 
ويف حال االستخدام الكيل للمدارس، ينبغي أن توفر 
للتعليم  بديلة  أشكال  إىل  الوصول  ُسبل  الحكومة 

وعدم اعرتاضه من جانب الجماعات املسلحة 

الوضع الخاص للمستشفيات ووسائل   )6(
النقل الطبي والعاملني يف املجال الطبي

فوق أشكال الحماية العامة املقدمة لألهداف املدنية، 
بموجب  خاصة  حماية  من  املستشفيات  تستفيد 
االلتزام  ذلك  ويشمل  اإلنساني   الدويل  القانون 
املهاجم  الطرف  جانب  من  إنذار  بإصدار  اإلضايف 
لتمكني الذين يرتكبون أعماالً ضارة بالعدو، خارج 
األعمال   هذه  عن  بالكف  اإلنسانية،  مهمتهم   إطار 
وال يجوز أن ُيشن هجوم عىل مستشفى فقد الحماية 
املكفولة له إالّ عند عدم االمتثال لهذا اإلنذار املحّدد  
األهداف  هذه  وضوح  ولزيادة  ذلك،  عىل  وعالوة 
للوحدات  يحق  محّدد،  بشكل  بالحماية  املشمولة 
أحد  تستخدم  أن  املستشفيات،  فيها  بما  الطبية، 
أو  األحمر  الصليب  شعارات  مثل  املميزة  الشعارات 

الهالل األحمر أو البلورة الحمراء 

املسؤوليات الواقعة عىل عاتق   )7(
الحكومات

الدويل  للقانون  تمتثل  أن  النزاع  أطراف  جميع  عىل 
حقوق  تحرتم  أن  أيضاً  الحكومات  وعىل  اإلنساني  
اإلنسان وتحميها وُتعملها وفقاً اللتزاماتها القانونية 
الدولية، بما يف ذلك املستويات األساسية الدنيا للحق 
يف توفري التعليم والصحة لألطفال ولكفالة املساءلة 

وملختلف  والصحة   التعليم  يف  الحق  انتهاكات  عن 
الوزارات، بما فيها وزارات التعليم والصحة والدفاع 
والشؤون االجتماعية والداخلية دور يتعني أن تقوم 

به يف هذا الصدد 

التزامات الجماعات املسلحة  )8(

شأنها  للدولة،  التابعة  غري  املسلحة  الجماعات  عىل 
شأن الدول، أن تمتثل للقانون الدويل اإلنساني  ويف 
الوحيدة  املسؤولية  الحكومات  عاتق  عىل  تقع  حني 
لسّن الترشيعات ومحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون 
الدويل، ينبغي للجماعات املسلحة غري التابعة للدولة 
احرتام حقوق اإلنسان وعدم اعرتاض التمتع بحقوق 
اإلنسان أو إعاقته بأّي حال من األحوال، بما يف ذلك 

الحق يف التعليم والرعاية الصحية 

التوعية بأشكال الحماية القانونية  )9(

ملموسة  تدابري  اتخاذ  عىل  النزاع  أطراف  ع  يُشجَّ
املتعلقة  الدولية  بالتزاماتها  الوفاء  بغية  واستباقية 
واألشخاص  واملستشفيات  املدارس  بحماية 
ذلك  يف  بما  بهما،  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني 
عن طريق التوعية بني عامة الناس، فضالً عن إدراج 
العسكري  التدريب  ضمن  األطفال  لحماية  تدابري 

واإلجراءات العملياتية العامة 

تدابري الجرب والحماية  )10(

ينبغي ألطراف النزاع احرتام الوضع املدني للمدارس 
وإزالة  املدارس  إخالء  ذلك  يف  بما  واملستشفيات، 
للمجتمعات  والسماح  عنها  العسكرية  الصبغة 
املتحدة  لألمم  التابعة  الفاعلة  والجهات  املحلية، 
باتخاذ  األخرى،  واملحلية  الدولية  الفاعلة   والجهات 
ما يلزم من تدابري الجرب والحماية، بما يف ذلك إصالح 
إعادة  أجل  من  العسكرية  املخاطر  وإزالة  األرضار 

فتح املدارس واملستشفيات 
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خطط العمل املشار إليها يف قرار مجلس األمن   - 5
1998 بشأن الهجمات عىل املدارس واملستشفيات

أحد العنارص الرئيسية الواردة يف قرار مجلس األمن 
1998 هو توسيع نطاق معايري إدراج أطراف النزاع 
يف التقرير السنوي لألمني العام عن األطفال والنزاع 
املسلح، بحيث تشمل الهجمات املتكررة عىل املدارس 
السابقة، طلب  القرارات  مع  واملستشفيات  وتمشياً 
الدخول يف  التقرير  املدرجة يف  األطراف  إىل  املجلس 
حوار مع األمم املتحدة من أجل إعداد وتنفيذ خطط 
عمل تتضمن أنشطة ملموسة ومحّددة زمنياً لوقف 
ومنع الهجمات والتهديد بشن هجمات عىل املدارس 
فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات 

يتصل باملدارس واملستشفيات 

يُقدم املرفق الرابع من هذه املذكرة التوجيهية 
نموذجاً لخطة عمل وفقاً ملا هو متوخى يف قرار 
مجلس األمن 1998 أعدت بني طرف ُمدرج يف 
التقرير السنوي واألمم املتحدة بشأن الهجمات 
واألشخاص  واملستشفيات  املدارس  عىل 
املشمولني بالحماية فيما يتصل بهما  ويف حني 
القوات  عىل  هذه  العمل  خطة  تطبيق  يمكن 
املسلحة التابعة للحكومة والجماعات املسلحة 
بعض  ثّمة  السواء،  عىل  للدولة  التابعة  غري 
من  واحد  عىل  إالّ  ينطبق  ال  الصادرة  األحكام 

أطراف النزاع هذه 

فصل درايس يف قطاع غزة  وقد شيّد 
حائط أمام النوافذ لحماية األطفال 

من األعرية النارية الطائشة 
UNICEF/oPta2004-01309/©

.SabElla
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أم وطفلتها يف مستشفى حلبجة لألمومة والطفولة، العراق 
.UN PHoto/bIKEm EKbErzaDE
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الدعوة من أجل منع االستخدام العسكري للمدارس   - 6
والحّد منه

أطراف  حّث  قد  األمن  مجلس  أن  من  الرغم  عىل 
األعمال  عن  االمتناع  عىل   1998 القرار  يف  النزاع 
يف  التعليم  مرافق  إىل  األطفال  وصول  ُتعرقل  التي 
أوقات النزاع املسلح، من قبيل االستخدام العسكري 
تقديم  مواصلة  العام  األمني  إىل  وطلب  للمدارس، 
االستخدام  هذا  ُيعد  ال  املسألة،  هذه  عن   تقارير 
املجلس،  أن  غري  السنوي   بالتقرير  لإلدراج  معياراً 
تسليماً منه يف قراره 2143 بأن االستخدام العسكري 
للمدارس قد ينشأ عنه زيادة خطر التعرض للهجوم، 
حّث  فقد  األطفال،  بتعليم  الرضر  إلحاق  عن  فضالً 
الطابع  احرتام  عىل  املسلح  النزاع  أطراف  جميع 
يف  النظر  عىل  الحكومات  وشّجع  للمدارس،  املدني 
العسكري  االستخدام  لردع  ملموسة  تدابري  اتخاذ 
الفـرع  هذا  يقرتح  الصدد،  هذا  ويف   للمدارس  
االستخدام  منع  أجل  من  الدعوة  ُسبل  من  عدداً 
العسكري للمدارس، تشمل ممارسات وضعتها بعض 
التوجيهية”،  لوسينـز  “مبادئ  وإعداد  الحكومات، 
ومرشوع االسرتاتيجية العملياتية املقرتح للتعامل مع 

القوات املسلحة والجماعات املسلحة 

اسرتاتيجية  مرشوع  الخامس  املرفق  يقرتح 
العمل  خطط  وضع  عدم  حالة  يف  عملياتية، 
 ،1998 األمن  مجلس  قرار  يف  إليها  املشار 
لتشجيع القوات املسلحة والجماعات املسلحة 
عملية  خطوات  باتخاذ  طوعاً  االلتزام  عىل 
للمدارس   العسكري  االستخدام  منع  لتعزيز 
االلتزام  هذا  تنفيذ  النزاع  طرف  وسيتوىل 

وتدعمه األمم املتحدة 

أمثلة للممارسات الحميدة يف التصّدي 
لالستخدام العسكري للمدارس من قبل قوات 

الدولة

العسكري  االستخدام  يُشكله  الذي  للخطر  نظراً 
التعليم،  عىل  وعىل حصولهم  األطفال  عىل  للمدارس 
لتقيد  إجراءات  اتخاذ  الحكومات  بعض  بدأت 
القوات  قبل  من  للمدارس  العسكري  االستخدام 

املسلحة  ويمكن الوقوف عىل أمثلة أفضل املمارسات 
واألدلة  العسكرية  واألوامر  الوطنية  الترشيعات  يف 
ويـرد  القضائي   واالجتهـاد  والفقـه   العسكريـة 

فيما ييل بعض األمثلة ألفضل املمارسات هذه:

الهياكل  تُستخدم  “ال  الوطنية:  الترشيعات   )1(
واملستشفيات  املدارس  مثل  العامة  األساسية 
والوحدات الصحية الريفية ألغراض عسكرية 
واملفارز  والثكنات،  القيادة،  مواقع  مثل 
الحماية  )قانون  اإلمدادات”   ومستودعات 
واالستغالل  اإليذاء  من  لألطفال  الخاصة 

والتمييز، الفلبني( 

أخرى،  مرة  بهذا،  “أكرر،  العسكرية:  األوامر   )2(
استخدام  بشأن  إليكم جميعاً  توجيه رسالتي 
جيشنا للمدارس  فهذا االستخدام أمر مؤسف، 
وهو انتهاك لقانون بالدنا  وباإلضافة إىل ذلك، 
أنكم تحرمون أطفالنا من التعليم الذي نحن يف 
أمّس الحاجة إليه  وأنا بهذا آمركم بأن تقوموا 
التالية  املدارس  بإخالء  االستعجال  وجه  عىل 
لقياداتكم  الخاضعة  القوات  تحتلها  التي 
أعاله  املذكورة  املدارس  إخالء  وعدم  املبارشة  
قاسية،  تأديبية  إجراءات  اتخاذ  إىل  سيُفيض 
ويُعد هذا الفعل انتهاكاً خطرياً لقانون بالدنا، 
ترتتب عليه آثار مؤسفة بالنسبة لكل منكم”  
العامة  األركان  رئيس  نائب  مكتب  من  )أمر 
رئيس  نائب  العسكرية،  السياسية  للعمليات 
األركان العامة للتوجيه املعنوي، 16 نيسان/

أبريل 2012، جنوب السودان( 

مبادئ  أخذ  “مع  والفقه:  العسكرية  األدلة   )3(
يُعترب  االعتبار،  يف  اإلنساني  الدويل  القانون 
منشآت  مثل  عامة  ملؤسسات  قائد  استخدام 
انتهاكاً  بشغلها  لقواته  السماح  أو  تعليمية 
يف  االحرتاز  ومبدأ  التمييز  ملبدأ  واضحاً 
جسيماً”   خطأً  يُعترب  وبالتايل  الهجمات، 
املؤرخ  األمر  العسكرية،  للقوات  العام  )القائد 

6 تموز/يوليه 2010، كولومبيا( 
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عدم  كفالة  “ينبغي  القضائي:  االجتهاد   )4(
السماح باستخدام قوات األمن ملباني املدارس 
كان”   غرض  ألي  املستقبل  يف  ومهاجعها 
)استغالل األطفال يف دور األيتام يف والية تاميل 
القضائية  العريضة  الهند،  اتحاد  ضد  نادو 
رقم 102 )2007(، املحكمة العليا الهندية، 1 

أيلول/سبتمرب 2010( 

“مبادئ لوسينـز التوجيهية” لحماية املدارس 
من االستخدام العسكري خالل النزاع املسلح

قاد التحالف العاملي لحماية التعليم من االعتداءات، 
من  عدد  من  ويتألف   ،2010 عام  يف  أنشئ  الذي 
املدني،  املجتمع  ومنظمات  املتحدة  األمم  وكاالت 
وزارات  من  ممثلني  مع  وثيق  بتشاور  عملية، 
خرباء  عن  فضالً  والتعليم،  والدفاع،  الخارجية، 
األطفال،  بحماية  معنية  فاعلة  وجهات  عسكريني، 
الدويل  للقانون  ومحامني  تربويني،  وأخصائيني 
توجيهية  مبادئ  لوضع  اإلنسان،  وحقوق  اإلنساني 
املسلحة  القوات  استخدام  من  املدارس  لحماية 
العسكري،  لها دعماً ملجهودها  املسلحة  والجماعات 
لوسينـز  “مبادئ  باسم  ذلك  خالف  واملعروفة 
التوجيهية”  وتهدف هذه املبادرة إىل زيادة املعرفة 
والفهم، وتحسني الرصد واإلبالغ، والدعوة من أجل 
وضع ترشيعات محلية واضحة ورصيحة أو عقيدة 
وسياسات عسكرية بشأن تفاعل القوات العسكرية 
هذه  من  الحّد  بهدف  املدارس  وأطفال  املدارس  مع 

املمارسة والقضاء عليها يف نهاية املطاف 

النزاع  أوقات  يف  سواء  األعضاء،  الدول  وُتشّجع 
املبادئ  مجموعة  دعم  عىل  سواء،  حّد  عىل  والسالم 
ضمن  عملية  بطريقة  وإدراجها  بها،  والتقيد  هذه 
سياساتها وترشيعاتها الوطنية، فضالً عن عقيدتها 
الرغم  وأدلتها العسكرية وتدريبها العسكري  وعىل 
من أن مبادئ لوسينـز التوجيهية قد أعدت خصيصاً 
تكون  أن  يمكن  فإنها  املسلحة،  النزاعات  بشأن 
حاالت  فيها  بما  األخرى،  الحاالت  يف  أيضاً   مفيدة 
املتحدة  األمم  كيانات  ترغب  وقد  النزاع   بعد  ما 

عن  فضالً  الحكومات،  لدى  الدعوة  يف  القطرية 
أجل  من  اإلقليمية،  والعسكرية  السياسية  املنظمات 
إدراج مبادئ لوسينـز التوجيهية ضمن سياساتها 

التحالف العاملي لحماية التعليم من االعتداءات، 
لحماية  التوجيهية  لوسينـز  مبادئ  “مرشوع 
املدارس والجامعات من االستخدام العسكري”، 
http://www.protectingeducation.   2013
org/sites/default/files/documents/draft_

lucens_guidelines.pdf

االسرتاتيجية العملياتية ملنع االستخدام 
العسكري للمدارس

من  للحّد  املرفقة  التنفيذية  االسرتاتيجية  تهدف 
القلق  تناول  إىل  للمدارس  العسكري  االستخدام 
 1998 قراريه  يف  األمن  مجلس  عنه  أعرب  الذي 
و2143 بشــأن االستخدام العسكري للمدارس من 
والجماعات  للحكومة  التابعة  املسلحة  القوات  قبل 
سالمة  عىل  ذلك  وأثر  للدولة،  التابعة  غري  املسلحة 
يف  الحق  عىل  وكذلك  ومدّرسيهم،  املدارس  أطفال 
ُتكمل  التي  التنفيذية،  االسرتاتيجية  وتقدم  التعليم  
التوجيهية  لوسيـنـز  مبادئ  يف  الـواردة  املبـادئ 
والعملية  امللموسة  األنشطة  من  عدداً  عليها،  وتبني 
التي يمكن االضطالع بها طوعياً من جانب أطراف 
بهدف  الدول،  غري  من  أو  الدول  من  سواء  النزاع، 
اتخاذ  يف  النظر  من  املجلس  عليه  ملا شجع  املتابعة 
تدابري ملموسة لردع االستخدام العسكري للمدارس 
البالغة  األهمية  ومن  النزاع   أطراف  قبل جميع  من 
التنفيذية مستقلة  االسرتاتيجية  أن هذه  إىل  اإلشارة 
لقرار  وفقاً  والشطب  اإلدراج  عملية  عن  ومميزة 
مجلس األمن 1998، وليست خطة عمل  ومع ذلك 
من  التنفيذية  االسرتاتيجية  استخدام  يمكن  فإنه 
كأداة  البلد  يف  املوجود  املتحدة  األمم  كيان  جانب 
إىل  النزاع  أطراف  لدى  دعوته  يف  طوعية  وكوسيلة 
إطار  خارج  للمدارس،  العسكري  االستخدام  ردع 

خطة عمل قرار مجلس األمن 1998.
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تعزيز الرشاكات  - 7

املدارس  عىل  ُتشن  التي  الهجمات  بشأن  القلق 
واملستشفيات وأثر هذه الهجمات عىل سالمة األطفال 
والرعاية  التعليم  عىل  الحصول  يف  حقهم  وعىل 
الصحية، أمر يهم ليس فقط األوساط املعنية بحماية 
األطفال، بما يف ذلك اليونيسيف، وإدارة عمليات حفظ 
العمل  ومنظمة  السياسية،  الشؤون  وإدارة  السالم، 
العاملة  األخرى  التقليدية  الفاعلة  والجهات  الدولية، 
يف هذا امليدان، ولكن يهم أيضاً منظومة األمم املتحدة 
الفرع  هذا  ويطرح  املدني   واملجتمع  نطاقاً  األوسع 
بعض االقرتاحات امللموسة من أجل زيادة تعزيز هذه 
الشبكة فيما يتعلق بقرار مجلس األمن 1998 املتعلق 
بالهجمات عىل املدارس واملستشفيات، بهدف تعزيز 
التعليم  مجايل  يف  الخربة  وزيادة  الرصد  عىل  القدرة 
وعىل  ومواردها   والياتها  إطار  يف  الصحية،  والرعاية 
الرغم من أن هذا الفرع ُيركز عىل وكاالت األمم املتحدة 
متخصصة  بواليات  يضطلعون  الذين  ورشكائها 
أّي  تشجيع  ينبغي  فإنه  والتعليم،  الصحة  مجايل  يف 
عىل  مضافة  قيمة  تقديم  يمكنهم  إضافيني  رشكاء 
مساعدة فرقة العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ 

يف تنفيذ قرار مجلس األمن 1998.

املجموعات املعنية بالحماية   1-7
والتعليم والصحة

والصحة  والتعليم  بالحماية  املعنية  املجموعات 
غري  املنظمات  من  النطاق  واسعة  شبكات  لها 
مع  يمكن،  اآلخرين،  املحليني  والرشكاء  الحكومية 
االحرتام الكامل للواليات واملوارد املستقلة، أن ُتسهم 
واإلبالغ  الرصد  آللية  املنظمة  العملية  يف  بمعلومات 
وذلك عن طريق “اإلنذار” بالحوادث، ليتوىل أعضاء 
منها   والتحقق  متابعتها  القطرية  العمل  فرقة 
الرصد  عملية  تعميم  املفيد  من  سيكون  ولذلك، 
املدارس واملستشفيات  الهجمات عىل  واإلبالغ بشأن 
يف األعمال القائمة التي تضطلع بها تلك املجموعات، 
ووضع طريقة كفؤة لكفالة الربط بني فرقة العمل 
القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ واملجموعات املعنية 
املجموعات  عن  فضالً  والصحة،  والتعليم  بالحماية 
عىل  القائم  والعنف  الطفل  بحماية  املعنية  الفرعية 

الرائدة  الوكاالت  خالل  من  وذلك  الجنس،  نوع 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  املعنية: 
ومنظمة  الطفولة،  إنقاذ  واليونيسيف/منظمة 
للسكان   املتحدة  األمم  وصندوق  العاملية،  الصحة 
ع فرقة العمل القطرية املعنية  ويف هذا الصدد، ُتشجَّ
هذه  مع  بنشاط  التواصل  عىل  واإلبالغ  بالرصد 
الخربة يف مجايل  املجموعات، حيثما وجدت، وتنمية 
واإلبالغ،  الرصد  آلية  إطار  ضمن  والصحة  التعليم 
فرص  من  االستفادة  من  املجموعات  تلك  وتمكني 
واإلبالغ   الرصد  آلية  ضمن  املتاحة  والدعوة  اإلبالغ 
ويمكن لفرقة العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ 
أن ُتساعد أيضاً تلك املجموعات من خالل ما تقوم به 
من الدعوة والحوار مع أطراف النزاع إلثارة القضايا 

الحساسة محل االهتمام 

برامج اليونيسيف التعليمية   2-7
والصحية

حاالت  يف  للتعليم  الرائدة  الوكالة  هي  اليونيسيف 
منظمة  مع  وتشرتك  العاملي،  الصعيد  عىل  الطوارئ 
بالتعليم، يف  املعنية  املجموعة  قيادة  الطفولة يف  إنقاذ 
العمل عىل كفالة جعل املدارس أماكن آمنة توفر حيزاً 
للتعلم مشموالً بالحماية الالزمة  وُتعد الحملة الرئيسية 
“العودة إىل املدرسة” مبادرة مجتمعية توجه االهتمام 
إىل أهمية التعليم يف سياقات األزمات وما بعد األزمات  
وثمة مجال رئييس للتعاون مع الحكومات وهو كفالة 
وأن  القطاعية  االستجابة  خطط  يف  التعليم  إدراج 
تكون أطر الرصد مراعية لظروف النزاع  ويف حاالت 
بالتعليم بجمع  املعنية  املجموعة  أعضاء  النزاع، يقوم 
بنشاط  واإلبالغ  الرصد  بآلية  الصلة  ذات  البيانات 
املجموعة  وتضع  للدعوة   الرئيسية  الرسائل  وإعداد 
عن  لإلبالغ  املجموعة  لرشكاء  أدوات  بالتعليم  املعنية 
الهجمات التي ُتشن عىل املدارس وإقامة حوار منتظم 
مع شبكات املجتمع املحيل، واألطراف املعنية بالتعليم، 

والوالدين واملدرسني 

الصعيدين  عىل  حاسم  بدور  اليونيسيف  وتقوم 
التقنية  املساعدة  بتقديم  وذلك  والوطني،  العاملي 
املحلية،  واملجتمعات  الحكومات  قدرات  وبناء 
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واألدوات  التوجيهات  ووضع  اللوازم  وإيصال 
الحصول  إمكانية  لزيادة  الوكاالت  بني  املشرتكة 
وتدعم  النـزاع   َمواطن  يف  الصحية  الرعاية  عىل 
إىل  الرامية  االبتكارية  االسرتاتيجيات  اليونيسيف 
كفالة الحصول اآلمن عىل الرعاية الصحية يف أوقات 
النزاع بما يف ذلك تقديم الدعم إىل مبادرة املستشفى 

اآلمن ملنظمة الصحة العاملية 

منظمة الصحة العاملية   3-7
واليونسكو

يف  واليونسكو  العاملية  الصحة  منظمة  ُتشارك 
املسلح،  والنزاع  باألطفال  املعنية  املقر  عمل  فرقة 
للتقرير  للتحضري  السنة  يف  مرتني  تجتمع  التي 
املسلح  والنزاع  األطفال  عن  العام  لألمني  السنوي 
الوكالتني  كلتا  وتقوم  األمن   مجلس  إىل  ُيقّدم  الذي 
  1998 األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  يف  ُمكمل  بدور 
مداخل  عموماً،  الوكالتني،  لكلتا  يكون  ما  وغالباً 
واملجتمع  التوايل  عىل  والتعليم  الصحة  وزارات  لدى 
فيما  سيما  ال  املحيل،  املجتمع  وشبكات  املدني، 
جانب  وإىل  االحتياجات   وتقييمات  بالتوعية  يتعلق 
املعيارية  العاملي بشأن املسائل  الدعوة عىل الصعيد 
الوكالتني  كلتا  تواصل  العامة،  بالسياسة  واملتعلقة 
املتخصصتني تقديم الدعم لتنفيذ قرار مجلس األمن 

1998 وذلك بالطرق التالية 

جمعية  قرار  بموجب  مكلفة  العاملية  الصحة  منظمة 
عىل  الريادة  “توفر  بأن   20  -  65 العاملية  الصحة 
البيانات  لجمع  أساليب  وضع  يف  العاملي  املستوى 
املرافق  عىل  الهجمات  عن  منهجية  بصورة  ونرشها 
النقل  ووسائل  الصحيني،  والعاملني  الصحية، 
اإلنسانية  الطوارئ  حاالت  يف  واملرىض  الصحي، 
األخرى  املتحدة  األمم  هيئات  مع  بالتنسيق  املعقدة، 
واملنظمات  الدولية  الحكومية  واملنظمات  الصلة  ذات 
الجهود”   يف  االزدواج  تفادي  مع  الحكومية،  غري 
إىل  العاملية  الصحة  منظمة  تسعى  لذلك،  واستجابة 
إيجاد خيارات إلنشاء فريق دعم لوضع هذه األساليب 
هذا  من  والقصد  وامليداني   العاملي  الصعيدين  عىل 
هو  الصلة  ذات  املعنية  الجهات  مع  الوثيق  التنسيق 
تفادي االزدواجية ويجري بذل جهود خاصة لكفالة 
واإلبالغ  الرصد  آللية  املقرتحة  األساليب  تكون  أن 
متوافقة  البيانات  لجمع  العاملية  الصحة  ومنظمة 
البيانات  هذه  من  والغرض  بعضاً   بعضها  ويعزز 
هو إطالع مقرري السياسات عىل الصعيدين العاملي 
املتعلقة  واآلثار  االتجاهات  السواء عىل  عىل  والوطني 

الصحية  الخدمات  تقديم  تُشن ضد  التي  بالهجمات 
الالزمة  التدابري  واتخاذ  السياسات  وتعزيز  وتحديد 
الصحية  الخدمات  ولتوفري  اآلثار  هذه  من  للتخفيف 
الرضورية يف حاالت الطوارئ بصورة آمنة/أكثر أمناً  
وينبغي تشجيع منظمة الصحة العاملية عىل االنضمام 

إىل فرقة العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ 

وتقوم اليونسكو بدور فّعال يف إعداد تقارير الدعوة 
العاملي  الرصد  تقرير  ذلك  يف  بما  املواضيعية، 
بشـأن  لعام 2011  للجميع  التعليم  بتوفري  املتعلق 
النزاع املسلح والتعليم”  مواضيع “األزمات الخفية: 
 2007 عامي  )يف  للهجوم”  يتعرض  و“التعليم 
تدابري  بشأن  املتقدم”  و“االستعراض  و2010(، 
حماية التعليم يف أوقات النزاع املسلح  وفيما يتعلق 
ُتركز  املسلح،  والنزاع  باألطفال  الخاصة  بالوالية 
املتعلقة  برامجها  خالل  من  الوقاية  عىل  اليونسكو 
بالسالم وحقوق اإلنسان والتعليم، وبرامجها العاملية 
للرتبية الوطنية، عاملة مع الدول األعضاء والجهات 
تنفيذ  اليونسكو  وتدعم  املدني   املجتمع  يف  الفاعلة 
قرار مجلس األمن 1998 من خالل أنشطتها العاملية 
للدعوة والتوعية املوجهة إىل الحكومات واملجتمعات 
املحلية واملنظمات غري الحكومية  ويمكن لليونسكو 
ذلك مالئماً، كجزء من  أيضاً، حيثما يكون  اإلسهام 
وينبغي  القطري   املستوى  عىل  الربنامجي  عملها 
العمل  فرقة  إىل  االنضمام  عىل  اليونسكو  تشجيع 

القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ، حسب االقتضاء 

رشكاء املجتمع املدني  4-7

تقوم املنظمات غري الحكومية الدولية والوطنية عىل 
الرصد  آللية  القطرية  الحاالت  من  عدد  يف  السواء 
القطرية  العمل  فرقة  أعمال  يف  نشط  بدور  واإلبالغ 
املستوى  عىل  ويتقرر  واإلبالغ   بالرصد  املعنية 
القطرية  العمل  فرق  من  فرقة  كل  تكوين  القطري 
عىل  كبري  حّد  إىل  ويعتمد  واإلبالغ  بالرصد  املعنية 
النزاع بشأن  القائمة وتصور أطراف  الحالة األمنية 
تقوم  الحاالت،  بعض  ففي  القطرية   العمل  فرقة 
الرصد  أنشطة  بدعم  الحكومية  غري  املنظمات 
واإلبالغ التي تقوم بها فرقة العمل القطرية، ولكنها 
نتيجة  أكرب  بدرجة  رسمية  غري  بطريقة  ذلك  تفعل 
سالمة  صالح  فيه  وبما  السياسية،  للحساسيات 
بالحيادية   املتعلقة  الشواغل  ومراعاة  موظفيها 
وغريها  الرشيكة  الحكومية  غري  للمنظمات  ويمكن 
“منظومة  بوصفها  القطرية  العمل  لفرقة  اإلبالغ 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  محّددة   حوادث  بشأن  إنذار” 
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الطبي  واملجال  التعليم  مجال  يف  العاملون  يتمتع 
تقديم  لهم  يتيح  مثايل  بوضع  األحيان  أغلب  يف 
اإلنذارات األوىل بشأن حوادث الهجمات عىل املدارس 
جانب  من  والتحقق  املتابعة  ألغراض  واملستشفيات 
فرق العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ  ومن ثم 
ع فرقة العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ،  تُشجَّ
وكذلك املجموعات العاملية، عىل التواصل بنشاط مع 
االعتبار  إيالء  مع  الصلة،  ذوي  والشبكات  الرشكاء 
إنشاء  أجل  من  املحتملة،  الحماية  لشواغل  الواجب 

شبكة اإلنذار األول هذه وتوسيع نطاقها 

املجتمعات املحلية  5-7

بالغ  بدور  تقوم  أن  املحلية  للمجتمعات  يمكن 
األهمية يف منع الهجمات عىل املدارس واملستشفيات 
ويف  العسكرية   لألغراض  املرافق  هذه  واستخدام 

بعض الحاالت، يتفاوض القادة املجتمعيون بصورة 

من  املسلحة  والجماعات  املسلحة  القوات  مع  فّعالة 

فتحها،  إعادة  أو  واملستشفيات  املدارس  إخالء  أجل 

إليها   للوصول  آمنة  ُطرق  إيجاد  يف  ينجحون  أو 

املحلية  املجتمعات  تقوم  أخرى  حاالت  يف  أنه  بيد 

سبيل  عىل  لتكون،  النزاع  ألطراف  املدارس  بتقديم 

ذلك  يكتنف  ملا  ُمدركة  غري  للمبيت  مكاناً  املثال، 

وينطوي  للهجوم   للتعرض  محتمل  خطر  من 

إىل  الحاجة  ذلك  يف  بما  معقدة،  ديناميات  عىل  ذلك 

النزاع  أطراف  أو  بالقادة  االرتباط  مظنة  تفادي 

ويمكن  للخطر   ُيعرِّض رشعيتهم  ما  أو  والحكومة 

التي  والتفاوض  والحماية  الدعوة  أعمال  تكون  أن 

بالهجمات  يتعلق  فيما  املحلية  املجتمعات  بها  تقوم 

ُمجدية  استخدامها  أو  واملستشفيات  املدارس  عىل 

رضر  “ال  ملبدأ  ووفقاً  بحذر  معالجتها  يجب   ولكن 

وال رضار” 
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أسئلة وأجوبة بشأن الحماية القانونية  املرفق األول: 
للمدارس واملستشفيات والعاملني يف 

مجال التعليم واملجال الطبي

ما هي صكوك القانون الدويل اإلنساني   - 1
التي توفر الحماية للمدارس واملستشفيات 

واألشخاص املشمولني بالحماية فيما يتصل 
بهما ومتى تنطبق هذه الصكوك؟

اتفاقيات  يف  الوارد  اإلنساني  الدويل  القانون  يُنظم 
جنيف، ويف الربوتوكولني اإلضافيني وقواعد القانون 
آثار  من  ويحّد  القتالية  األعمال  سري  العريف،  الدويل 
املدنية  وهناك  املدنيني واألهداف  املسلح عىل  النزاع 
النزاعات  وهما:  املسلحة،  النزاعات  من  نوعان 
اتفاقيات  وتنظمها  الدول  بني  الدولية  املسلحة 
والنزاعات  األول؛  االختياري  والربوتوكول  جنيف 
املسلحة غري الدولية بني الدول والجماعات املسلحة 
املسلحة  الجماعات  فيما بني  أو  للدولة،  التابعة  غري 
اتفاقيات  يف  املشرتكة   3 املادة  وتنظمها  نفسها، 
جنيف والربوتوكول اإلضايف الثاني  وينطبق القانون 
والجماعات  الدول  عىل  بالتساوي  اإلنساني  الدويل 
املسلحة غري التابعة للدولة يف حاالت النزاع املسلح  
التي  الداخيل،  االضطراب  حاالت  خالل  ينطبق  وال 
تدخل يف نطاق القانون الدويل لحقوق اإلنسان  ومع 
ذلك، فإن قلة األحكام املتعلقة بالنزاعات املسلحة غري 
القانون  تخّول  اإلنساني،  الدويل  القانون  الدولية يف 
املدنيني  أكرب يف حماية  الدويل لحقوق اإلنسان دوراً 
خالل هذه النزاعات  ويقوم كل من القانون الدويل 
بدور  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون  اإلنساني 

معزز ومكمل لدور اآلخر يف أوقات النزاع املسلح 

ما هي صكوك القانون الدويل لحقوق   - 2
اإلنسان التي تكفل حقوق األطفال يف التعليم 

والصحة، ومتى تنطبق هذه الصكوك؟

القانون الدويل لحقوق اإلنسان متضمن يف مجموعة 
منها  واإلقليمية،  الدولية  والصكوك  املعاهدات  من 
االختياري  وبروتوكولها  الطفل،  حقوق  اتفاقية 
املسلحة،  النزاعات  يف  األطفال  باشرتاك  املتعلق 
والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد 
لحقوق  العاملي  واإلعالن  والثقافية،  واالجتماعية 
اإلنسان الذي يُعترب الكثري من أحكامه  قانوناً دولياً 
العاملي  اإلعالن  املادتان 25 و26 من  عرفياً  وتوفر 
لحقوق اإلنسان أحكاماً عامة بشأن الحق يف مستوى 
الحق يف  معييش الئق للصحة والرفاه وكذلك بشأن 
التعليم  وينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف 
جميع األوقات، بما يف ذلك خالل النزاع املسلح، ولكن 
“القانون  بوصفه  ينطبق  اإلنساني  الدويل  القانون 
يجب  حني  ويف  املسلح   النزاع  حاالت  يف  الخاص” 
اإلنسان  حقوق  تعيق(  )وال  تحرتم  أن  الدول  عىل 
وتحميها  واليتها،  وضمن  إقليمها  يف  للموجودين 
)تيرسها  وتُعملها  أخرى(،  أطراف  إعاقة  )من 
غري  املسلحة  الجماعات  أيضاً  ع  تُشجَّ وتتيحها(، 
اإلنسان واالمتناع  للدولة عىل احرتام حقوق  التابعة 
للدول، إىل حّد ما، تقييد  أيّة تجاوزات  ويجوز  عن 
اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  بموجب  التزاماتها 
املسلح   النزاع  مثل  العامة  الطوارئ  حاالت  خالل 
أّي بند  الطفل  اتفاقية حقوق  ومع ذلك، ال تتضمن 

بشأن عدم التقيد 

ما هو دور القانون الجنائي الدويل   - 3
والقانون الوطني، ال سيما بهدف القضاء عىل 

اإلفالت من العقاب؟

املسؤولية  عىل  الدويل  الجنائي  القانون  ينص 
تدخل  التي  الدولية  الجرائم  عن  الفردية  الجنائية 
ضمن اختصاص املحاكم الوطنية واملحاكم الجنائية 
أو  الدولية  الجنائية  املحكمة  مثل  املختلفة،  الدولية 
وبموجب  املختلطة   واملحاكم  املخصصة  املحاكم 
القانون الجنائي الدويل يمكن اعتبار األفراد، وليس 
ارتكاب  عن  مسؤولني  ذاتها،  حّد  يف  النزاع  أطراف 
املسلحة  النزاعات  يف  حرب  جرائم  تعترب  أفعال 
الدولية وغري الدولية عىل السواء، بما يف ذلك “القيام 
دولياً بتوجيه هجمات ضد مبان مخصصة للدين أو 
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الخريية،  لألغراض  أو  للعلوم  أو  للفنون  أو  للتعليم 
وأماكن  واملستشفيات  التاريخية  اآلثار  ضد  أو 
أهدافاً  تكون  أالّ  والجرحى، رشيطة  املرىض  تجميع 
عسكرية” وكذلك “املباني واملواد والوحدات الطبية 
ووسائل النقل الطبي، والعاملني الذين يستخدمون 
للقانون  وفقاً  جنيف  التفاقيات  املميزة  الشعارات 
التزامات  عىل  الوطني  القانون  ينص  وقد  الدويل” 
التابعة  غري  املسلحة  والجماعات  للدول  إضافية 
بموجب  سيما  ال  واليته،  ضمن  تدخل  التي  للدولة 
القانون الجنائي الوطني، مما يُعد أمراً بالغ األهمية 

فيما يتعلق باملساءلة 

ما هي صور الحماية املمنوحة للمدارس   - 4
واملستشفيات بموجب القانون الدويل 

اإلنساني؟

يتوافر يف املدراس واملستشفيات عىل السواء، بموجب 
أهدافاً  اعتبارها  رشوط  اإلنساني،  الدويل  القانون 
املتعمدة،  الهجمات  من  عامة  حماية  وتُمنح  مدنية 
عىل  ويجب  األهداف   لهذه  املدني  للطابع  نظراً 
أطراف النزاع التمييز يف جميع األوقات بني األهداف 
أن  لها  يجوز  وال  العسكرية،  واألهداف  املدنية 
ويُعرَّف مصطلح  العسكرية   األهداف  إال  تستهدف 
اإلنساني  الدويل  القانون  يف  العسكرية”  “األهداف 
بأنه يعني “األهداف التي تُسهم بحكم طبيعتها أو 
موقعها أو الغرض منها أو استخدامها إسهاماً فّعاالً 
الجزئي  تدمريها  يتيح  والتي  العسكري،  العمل  يف 
أو الكيل أو االستيالء عليها أو تحييدها، يف الظروف 
واضحة”   عسكرية  ميزة  الوقت،  ذلك  يف  السائدة 
وحتى عندما يستهدف أحد أطراف النزاع هدفاً يبدو 
وكأنه هدف عسكري، يجب عىل ذلك الطرف اتخاذ 
كافة االحتياطات املمكنة للتحقق من أن هذا الهدف 
الشك،  حالة  ويف  عسكري   هدف  الحقيقة  يف   هو 
ال بّد أن يكون هناك افرتاض بأن الهدف هدف مدني  
األهداف  عىل  هجمات  شن  عىل  املفروض  والحظر 
املدنية هو حظر أسايس لدرجة أن أّي هجوم من هذا 
القبيل يُعترب جريمة حرب  وتتمتع الوحدات الطبية 
الطبي  النقل  ووسائل  املستشفيات(  ذلك  يف  )بما 

بحماية خاصة بموجب القانون الدويل اإلنساني 

متى تفقد املدارس واملستشفيات   - 5
وضعها املشمول بالحماية، وهل يمكن أن 

تُصبح أهدافاً مرشوعة للهجوم عليها؟

األهداف املدنية ال تتمتع بحماية مطلقة من الهجمات 
يف جميع الظروف  فقد تفقد املدارس واملستشفيات 

رشوط  تتوافر  عندما  بالحماية  املشمول  وضعها 
املحّدد  النحو  عىل  عسكرية”  “أهدافاً  اعتبارها 
تُصبح  أن  ويمكن  اإلنساني   الدويل  القانون  يف 
األهداف املدنية أهدافاً عسكرية من خالل االستخدام 
من  وضعها  يحول  أن  يمكن  مما  لها،  العسكري 
أهداف مدنية مشمولة بالحماية إىل أهداف عسكرية 
بحكم  فيها،  تُسهم  التي  الفرتة  طيلة  مرشوعة 
طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، 
تدمريها  ويتيح  العسكري،  العمل  يف  فّعاالً  إسهاماً 
أو تحييدها، يف  أو االستيالء عليها  الكيل  أو  الجزئي 
الظروف السائدة آنذاك، ميزة عسكرية مؤكدة  ومن 
للمدارس  العسكري  االستخدام  أن  مالحظة  املهم 
بالرضورة  يُعد  ال  ذاته  حّد  يف  املستشفيات  أو 
ألطراف  ويجوز  اإلنساني   الدويل  للقانون  انتهاكاً 
حيثما  املدارس  استخدام  معيّنة  ظروف  يف  النزاع 
فإنه  ذلك،  ومع  ذلك   العسكرية  الرضورة  اقتضت 
العسكرية،  لألغراض  تُستخدم مدرسة  عندما   حتى 
ال يجوز لطرف النزاع املقابل مهاجمتها إالّ إذا كان 
تدمريها سيتيح ميزة عسكرية مؤكدة وقت الهجوم؛ 
وإصابات  وفيات  يف  يتسبب  لن  الهجوم  كان  وإذا 
بالنسبة  املدنية  لألهداف  وتدمري  مفرطة  مدنية 
وإذا  املتوقعة؛  واملبارشة  امللموسة  العسكرية  للميزة 
آثار  املمكنة للحّد من  ما اتخذت جميع االحتياطات 

الهجوم عىل املدنيني واألهداف املدنية 

ما هي صور الحماية املمنوحة للعاملني   - 6
يف مجال التعليم واملجال الطبي بموجب القانون 

الدويل اإلنساني؟

يف  والعاملون  األطفال  فيهم  بمن  املدنيني،  حق  من 
لهم حماية  ر  تُوفَّ أن  الطبي،  واملجال  التعليم  مجال 
عامة من الهجمات وأالّ يكونوا هدفاً للهجوم  وحيثما 
يكون  أن  يجب  ما،  فرد  وضع  يف  شك  هناك  يكون 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  املدني   للطابع  افرتاض  هناك 
التحديد  الطبي عىل وجه  املجال  العاملون يف  يتمتع 
بحماية بموجب أحكام مستقلة يف اتفاقيات جنيف، 
العريف   الدويل  والقانون  اإلضافيني  والربوتوكولني 
بالتزامات  االضطالع  التمييز  مبدأ  تنفيذ  ويستتبع 
إيجابية باتخاذ االحتياطات الالزمة يف حالة الهجوم 
والتزامات باالمتناع عن القيام بأعمال من شأنها أن 
إبعاد  ذلك  يتطلب  وقد  للمدنيني   رضر  يف  تتسبب 
املدنيني من املنطقة القريبة من األهداف العسكرية 
بما يف ذلك عن طريق إجالئهم  وعنرص التمييز هذا 
ذو أهمية خاصة فيما يتعلق باالستخدام العسكري 
للمدارس واملستشفيات  بيد أن الوفيات واإلصابات 
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العارضة بني املدنيني واألرضار التي تلحق باألهداف 
قد  االحتياطات  كانت  إذا  محظورة  تكون  ال  املدنية 
واألرضار  واإلصابات  الوفيات  تكن  لم   وما  اتخذت 
ُمفرطة بالنسبة للميزة العسكرية امللموسة واملبارشة 

املتوقعة 

متى يفقد العاملون يف مجال التعليم   - 7
واملجال الطبي وضعهم كأشخاص مشمولني 

بالحماية، وهل يمكن أن يُصبحوا أهدافاً 
مرشوعة للهجمات؟

الهجمات  من  العامة  الحماية  من  املدنيون   يستفيد 
ما لم يشرتكوا مبارشة يف األعمال القتالية وطوال مدة 
املبارش  “االشرتاك  مفهوم  ويوحي  فيها   اشرتاكهم 
التفسريية  للتوجيهات  وفقاً  القتالية”،  األعمال  يف 
للجنة الصليب األحمر الدولية باملعايري التالية الالزم 

توافرها لفقدان املدنيني للحماية:

e  أعمال تؤثر  أن  احتمال  هناك  يكون  أن  يجب 
أو  العسكرية  العمليات  عىل  تأثرياً ضاراً  الفرد 

القدرة العسكرية لطرف النزاع املقابل؛

e  يجب أن يكون هناك صلة سببية مبارشة بني
هذه األعمال والرضر الذي لحق بطرف النزاع 

املقابل؛

e  يجب أن تستهدف األعمال تحديداً إيقاع الرضر
وإرضاراً  النزاع  أطراف  ألحد  دعماً  املقصود 

بالطرف املقابل 

العاملون  املدنيني، بما يف ذلك  وحيثما يكون سلوك 
يف مجال التعليم أو املجال الطبي، مستوفياً للمعايري 
املذكورة أعاله فإنهم يفقدون حمايتهم من الهجمات 

طوال مدة اشرتاكهم يف القتال 

ما هي أشكال الحماية الخاصة املمنوحة   - 8
للمستشفيات والعاملني يف املجال الطبي بموجب 

القانون الدويل اإلنساني؟

إىل جانب أشكال الحماية العامة املمنوحة للمدنيني 
النقل  ووسائل  الطبية  للوحدات  املدنية،  واألهداف 
أشكال  يف  الحق  الطبي  املجال  يف  والعاملني  الطبي 
إضافية من الحماية  وهذا الوضع الخاص ال يمكن 
ارتكاب  عىل  الكيانات  هذه  اعتادت  إذا  إالّ  فقدانه 
“أعمال ضارة بالعدو” خارج إطار مهمتها اإلنسانية  
ومع ذلك، ال يحدث فقدان الحماية املمنوحة للوحدات 

الطبية إالّ بعد توجيه إنذار، يحّدد، حيثما يكون ذلك 
مالئماً، إطاراً زمنياً معقوالً للقيام، عىل سبيل املثال، 
بإجالء املرىض أو إعادة املرفق الطبي إىل استخدامه 
املدني  وال يمكن اعتبار الحماية الخاصة قد ُرفعت 
إالّ يف حالة عدم االمتثال  والشعار املميز الذي تُشري 
املجال  يف  العاملني  أن  معناه  جنيف  اتفاقيات  إليه 
الطبي  النقل  الطبية/وسائل  الطبي/الوحدات 
يتمتعون بالحماية القانونية بموجب القانون الدويل 
اإلنساني  ومع ذلك، فحتى الوحدات الطبية ووسائل 
الذين  الطبي  املجال  يف  والعاملون  الطبي   النقل 
ال يحملون ذلك الشعار يتمتعون بأعىل مستوى من 
يُشكل  الرفيعة  الحماية  لهذه  انتهاك  وأّي  الحماية  

جريمة حرب 

كيف يتناول القانون الدويل االستخدام   - 9
العسكري للمدارس واملستشفيات، وما هو 

الفـرق بني االستخـدام “الجزئي” و“الكيل” 
للمدارس واملستشفيات؟

تمنع  أحكاماً  اإلنساني  الدويل  القانون  يتضمن  ال 
واملستشفيات ألغراض عسكرية،  املدارس  استخدام 
لهذا  عسكرية  رضورة  هناك  تكون  أن  رشيطة 
االستخدام واتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتفادي 
أو  املدنية،  واألهداف  املدنيني  عىل  الهجمات  آثار 
تخفيفها إىل أدنى حّد  ومع ذلك، فإن استخدام غرفة 
العسكرية،  أو طابق واحد لألغراض  دراسة واحدة 
أو  املدرسة  بقية  تظل  حني  يف  املثال،  سبيل  عىل 
املستشفى تؤدي وظيفتها كمكان للتعليم أو الرعاية 
الصحية، يُعد إخالالً بالتزام اتخاذ جميع االحتياطات 
املمكنة  واألمر ببساطة أن هذا االستخدام العسكري 
يُعرِّض  قد  واملستشفيات  للمدارس  “الجزئي” 
واملجال  التعليم  مجال  يف  والعاملني  األطفال،  حياة 
الطبي لخطر الهجوم حيث يمكن أن تعترب املدارس 
استخدام  ويمكن  عسكرياً   هدفاً  واملستشفيات 
املدارس واملستشفيات أيضاً لألغراض العسكرية يف 
العاملون يف  أو  األطفال  فيها  التي ال يكون  األوقات 
مجال التعليم أو املجال الطبي حارضين بها، وبذلك 
يقل بشكل ملموس تعّرض املدنيني واألهداف املدنية 
الكيل”  “االستخدام  هذا  فإن  ذلك،  ومع  للهجمات  
للمدارس واملستشفيات لألغراض العسكرية قد يؤثر 
الصحية  والرعاية  التعليم  يف  األطفال  حقوق  عىل 
والقانون  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  بموجب 
من  النوع  هذا  تجنب  يحبذ  لذلك  اإلنساني  الدويل 

االستخدام 
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ما هو األساس القانوني للتدخالت األخرى   - 10
التي ينجم عنها اإلغالق االضطراري للمدارس 

واملستشفيات واإلخالل بأدائها ملهمتها؟

كثرياً ما تُضطر املدارس واملستشفيات إىل اإلغالق، 
مختلفة  ملجموعة  نتيجة  محدودة  بقدرة  تعمل  أو 
السليم،  األداء  قدرتها عىل  تعوق  التي  األعمال  من 
العشوائي  والتدمري  والسلب  النهب  ذلك  يف  بما 
للقانون  االنتهاكات  لهذه  ويمكن  والتهديدات  
الدويل اإلنساني أن تحّد إىل حّد بعيد من إمكانيات 
عىل  الصحية،  والخدمات  التعليم  عىل  الحصول 
النحو املطلوب يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان  
وجود  وحاالت  العامة  الطوارئ  حاالت  يف  وحتى 
قيود عىل املوارد، تلتزم الدول باحرتام هذه الحقوق 
الدنيا  الرضورية  املستويات  وإعمال  وحمايتها 

بوضوح  اإلنساني  الدويل  القانون  ويحظر  منها  

تقتيض  لم  ما  عليها،  واالستيالء  املمتلكات  تدمري 

السلب  أعمال  وتعني  عسكرية   رضورة  ذلك 

والنهب االستيالء الفردي أو الجماعي عىل منافع أو 

ممتلكات واستخدامها من جانب محاربني ألغراض 

متزايدة  املالك وبمستويات  موافقة  شخصية دون 

الدويل  القانون  ويتضمن  والعدوان   التنظيم  من 

اإلنساني أيضاً حظراً واضحاً عىل التهديدات بشن 

الخاص  الوضع  إىل  وبالنظر  املدنيني   العنف ضد 

للمستشفيات، يقع عىل كاهل أطراف النزاع التزام 

التدخل  التدخل: فال يجوز لهم  بموجب مبدأ عدم 

فعل  أو  تهديد  وأّي  املرىض   أو  الجرحى  عالج  يف 

ترهيبي بغرض عرقلة العالج الطبي من شأنه أن 

يُشكل انتهاكاً بموجب القانون الدويل اإلنساني 
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مرسد التعاريف ذات الصلة بقرار مجلس  املرفق الثاني: 
األمن 1998 )2011(

املدارس

التعلم  مواقع  جميع  إىل  “املدارس”  مصطلح  يُشري 
بما يف  املحيل،  السياق  يُحّددها  التعليم، كما  ومرافق 
والدينية،  والعلمانية  النظامية،  وغري  النظامية  ذلك 
التي تقدم لألطفال التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 
التدريب  عن  فضالً  والثانوية،  االبتدائية  واملرحلتني 
املهني  ويشمل مصطلح “املدارس” جميع ما يتصل 
باملدرسة من أماكن ومبان وهياكل أساسية وساحات 
الصحي  والرصف  املياه  مرافق  مثل  بها،  ملحقة 
املحيل  للمجتمع  يمكن  والتي  الشخصية،  والنظافة 
قد  ولكنها  هذه،  بصفتها  لديه  واملعروفة  تمييزها 

تكون أو ال تكون ُمعلَّمة بحدود أو عالمات مرئية 

املستشفيات

مرافق  جميع  إىل  “املستشفيات”  مصطلح  يُشري 
والخدمات  الوحدات  ذلك  يف  بما  الصحية،  الرعاية 
أو  ثابتة  مدنية،  أو  عسكرية  كانت  سواء  الطبية، 
إىل  تهدف  مؤقتة  أو  مخصصة  أو  دائمة  متنقلة، 
العالجية   و/أو  الوقائية  الطبية  الرعاية  تقديم 
املستشفيات  املثال،  سبيل  عىل  املصطلح،  ويشمل 
الطبية،  واملستودعات  للفظة،  الضيق  باملعنى 
وأجنحة الوالدة، ووسائل النقل الطبي، ومراكز نقل 
الدم، وخدمات التلقيح املتنقلة واملجتمعية  ومرافق 
املحيل  للمجتمع  معروفة  هذه  الصحية  الرعاية 
بصفتها هذه وال يتطلب األمر أن تعرتف بها أو أن 
تأذن بها أطراف النزاع؛ وهي قد تكون أو ال تكون 
ُمعلَّمة بالشعار املميز املشار إليه يف اتفاقيات جنيف 
أو غري ذلك من أشكال تحديد الهوية يف سياق بعينه 

األشخاص املشمولون بالحماية فيما يتصل 
باملدارس أو املستشفيات

فيما  بالحماية  املشمولون  “األشخاص  عبارة  تشري 
يف  العاملني  إىل  املستشفيات”  أو  باملدارس  يتصل 

هؤالء  يشرتك  لم  ما  الطبي،  واملجال  التعليم  مجال 
األشخاص مبارشة يف القتال وطوال فرتة اشرتاكهم 
والحوار  والدعوة  واإلبالغ  الرصد  وألغراض  فيه  
األمن 1998  مجلس  لقرار  وفقاً  النزاع  أطراف  مع 
املسلح،  والنزاع  األطفال  بشأن  السابقة  والقرارات 
الهجمات  بني  واضح  ارتباط  هناك  يكون  أن  يجب 
التي تُشن عىل األشخاص املشمولني بالحماية وفعل 

تقديم التعليم أو الرعاية الصحية 

الهجمات عىل املدارس واملستشفيات

واملستشفيات”  املدارس  عىل  “الهجمات  مصطلح 
العشوائية  الهجمات  إىل  يُشري  جامع  مصطلح 
واملبارشة التي تُشن عىل املدارس واملستشفيات التي 
هي أهداف مدنية، والتي ينجم عنها إعاقة أدائها أو 
إحداث رضر جزئي بها أو تدمري كيل لها، وكذلك تلك 
فيما  بالحماية  املشمولني  األشخاص  تُشن عىل  التي 
يتصل بهما  ويف حالة املدارس واملستشفيات، تشمل 
والنهب  والسلب  املادية  الهجمات  الحوادث:  هذه 
املشمولني  العشوائي  ويف حالة األشخاص  والتدمري 
واملستشفيات  باملدارس  يتصل  فيما  بالحماية 
واالختطاف  واإلصابة  القتل  الحوادث:  هذه  تشمل 

واالستخدام كدروع برشية 

التهديدات بشن الهجمات

ضد  الهجمات”  بشن  “التهديدات  مصطلح  يشمل 
املشمولني  األشخاص  أو  املستشفيات  أو  املدارس 
بالحماية فيما يتصل بهما اإلعالن الرصيح عن خطة 
بذلك،  القيام  عىل  تصميم  أو  عزم  أو  الرضر  إللحاق 
سواء كان الرضر مادياً أو نفسياً، ويتصل بالتماس أو 
التعليم أو الرعاية الصحية  وألغراض الرصد  تقديم 
وفقاً  النزاع  أطراف  مع  والحوار  والدعوة  واإلبالغ 
لقرار مجلس األمن 1998 والقرارات السابقة بشأن 
التهديدات  تكون  أن  بّد  ال  املسلح،  والنزاع  األطفال 

ممكنة الحدوث 
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االستخدام العسكري للمدارس

يُشري مصطلح “االستخدام العسكري للمدارس” إىل 
طائفة واسعة من األنشطة التي تستخدم فيها قوات 
ملدرسة  املادي  الحيز  مسلحة  جماعات  أو  مسلحة 
أو  مؤقتة  بصفة  سواء  العسكري،  للمجهود  دعماً 
سبيل  عىل  املصطلح،  ويشمل  ممتدة   زمنية  لفرتة 
املثال ال الحرص، استخدام املدارس كثكنات عسكرية 
ولتخزين األسلحة والذخائر، وكمراكز قيادة وموقع 
دفاعي، ومواقع مراقبة ومواقع إلطالق النار، ومراكز 
استجواب واحتجاز، ومرافق تدريب وساحات تجنيد 

االستخدام العسكري للمستشفيات

يُشري مصطلح “االستخدام العسكري للمستشفيات” 
إىل طائفة واسعة من األنشطة التي تستخدم فيها قوات 
ملستشفى  املادي  الحيز  مسلحة  جماعات  أو  مسلحة 
العسكري، سواء كان ذلك االستخدام  للمجهود  دعماً 
بصفة مؤقتة أو لفرتة زمنية ممتدة  ويشمل املصطلح، 
املستشفيات  استخدام  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل 

كمراكز قيادة أو مراكز استجواب واحتجاز، أو كمواقع 
أو  املرىض  فرز  منها  بأنشطة  للقيام  أو  النار  إلطالق 
التقاطهم  العاملني يف املجال الطبي أو احتجازهم أو 
عىل مداخل املرافق الصحية اشتباهاً يف ارتباطهم بأحد 

أطراف النزاع أو تعاطفهم معه 

األهداف العسكرية

يقترص مصطلح “األهداف العسكرية” عىل األهداف 
الغرض  أو  أو موقعها  تُسهم، بحكم طبيعتها  التي 
منها أو استخدامها، إسهاماً فّعاالً يف العمل العسكري، 
االستيالء  أو  الكيل  أو  الجزئي  تدمريها  يتيح  والتي 
آنذاك،  السائدة  الظروف  يف  تحييدها،  أو  عليها 
ميزة عسكرية مؤكدة  وتستفيد األهداف املدنية من 
أشكال الحماية العامة التي تتيحها القواعد املتعلقة 
بالتمييز والتناسبية واتخاذ االحتياطات، حتى أثناء 
إغالقها أو خلوها نتيجة لإلجالء أو الهجر  ومع ذلك، 
إذا ما تم تحويل األهداف املدنية إىل أهداف عسكرية 
فإنها  العسكرية،  لألغراض  باستخدامها  وبخاصة 

تفقد الحماية املمنوحة لها من الهجمات 
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أسئلة وأجوبة بشأن نموذج خطة العمل  املرفق الثالث: 
املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998

ما هي السمات الرئيسية الواردة يف قرار   - 1
مجلس األمن 1998 فيما يتعلق بالهجمات عىل 

املدارس واملستشفيات؟

اعتباراً من تموز/يوليه 2011، أضاف قرار مجلس 
و/ املدارس  عىل  املتكررة  الهجمات   1998 األمن 
املتكررة  والتهديدات  والهجمات  املستشفيات،  أو 
بالحماية  املشمولني  األشخاص  عىل  هجمات  بشن 
إىل “األسباب”  باملدارس واملستشفيات  يتصل  فيما 
التقرير  مرفقي  يف  النزاع  أطراف  إلدراج  القائمة 
السنوي لألمني العام بشأن األطفال والنزاع املسلح 
)تجنيد واستخدام األطفال؛ وأنماط العنف الجنيس 
املرتكب ضد األطفال؛ وأنماط قتل وتشويه األطفال 
األمن  مجلس  وأهاب  الدويل(   للقانون  انتهاكاً 
الدخول يف حوار مع األمم  املدرجة  باألطراف  أيضاً 
عمل  خطط  إعداد  بشأن  التفاوض  بهدف  املتحدة 
لوقف  زمنياً  ومحّددة  ملموسة  أنشطة  تتضمن 
ومنع الهجمات والتهديد بشن هجمات يف املستقبل 
املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات  املدارس  عىل 
بهما  وإىل جانب ذلك، طلب  فيما يتصل  بالحماية 
العام وضع معايري إلدراج  األمني  إىل  أيضاً  املجلس 
هجمات  ترتكب  التي  النزاع  أطراف  شطب  أو 
املدارس  عىل  هجمات  بشن  تهديدات  توجه  أو 
بالحماية  املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات 
املتعلقة  األحكام  إىل  وباإلضافة  بهما   يتصل  فيما 
واألشخاص  واملستشفيات  املدارس  عىل  بالهجمات 
املشمولني بالحماية فيما يتصل بهما، طلب املجلس 
أيضاً مواصلة رصد االستخدام العسكري للمدارس 
واملستشفيات، وإذ أعرب عن عميق القلق يف قراره 
2143، طلب إىل فرق العمل القطرية التابعة لألمم 
أيضاً  املجلس  وطلب  الرصد،  هذا  تعزيز  املتحدة 
قد  التي  األخرى  االنتهاكات  بشأن  الرصد  مواصلة 
والرعاية  التعليم  عىل  األطفال  حصول  دون  تحول 

الصحية يف أوقات النزاع املسلح 

ما الذي يمكن أن يؤدي إىل إدراج   - 2
طرف نزاع الرتكاب هجمات عىل املدارس 

واملستشفيات وفقاً لقرار مجلس األمن 1998؟

أو شطبها  القوائم  النزاع يف  إدراج أطراف  ألغراض 
منها وفقا لقرار مجلس األمن 1998، تُعترب الفئات 
املدارس  عىل  “الهجمات  بشأن  التالية  الفرعية 

واملستشفيات“ أسبابا مؤدية لإلدراج 

بما  واملستشفيات،  املدارس  عىل  املتكررة  الهجمات 
املدارس  عىل  واملبارشة  العشوائية  الهجمات  ذلك  يف 
عن  فضالً  مدنية،  أهدافاً  تُعد  التي  واملستشفيات 
نهبها وسلبها والتدمري العشوائي لها، مما ينجم عنه 
إعاقة قيامها بوظيفتها أو إلحاق رضر جزئي بها أو 

تدمري كيل لها؛

املشمولني  األشخاص  ضد  املتكررة  الهجمات 
بما  واملستشفيات،  باملدارس  يتصل  فيما  بالحماية، 
التعليم  مجال  يف  العاملني  األشخاص  قتل  ذلك  يف 
واملجال الطبي وإصابتهم واختطافهم واستخدامهم 
كدروع برشية إالّ إذا كان هؤالء األشخاص يشرتكون 

مبارشة يف القتال وطوال فرتة اشرتاكهم فيه؛

األشخاص  ضد  هجمات  بشن  املتكررة  التهديدات 
باملدارس  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني 
عن  الرصيحة  اإلعالنات  ذلك  يف  بما  واملستشفيات، 
إلحاق  عىل  تصميم  أو  عزم  أو  رضر  إللحاق  خطة 
قبيل  من  الحصول،  ممكن  تنفيذه  يكون  رضر، 
العامة أو الرسائل املوجهة، عىل سبيل  الترصيحات 

املثال ال الحرص 

املستشفيات  أو  للمدارس  العسكري  واالستخدام 
يتعلق  فيما  البالغ  القلق  دواعي  أحد  يُعد  كان  وإن 
أوقات  يف  الصحية  والرعاية  التعليم  عىل  بالحصول 
البدنية  للسالمة  تهديده  عن  فضالً  املسلح،  النزاع 
لألطفال والعاملني يف املجال الطبي ومجال التعليم، 
ال يُعرَّف بوصفه “سبباً مؤدياً” لإلدراج ويقع خارج 
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مجلس  لقرار  وفقاً  األطراف  بقوائم  اإلدراج  نطاق 
عن   2143 القرار  يف  املجلس  وأعرب    1998 األمن 
للمدارس،  العسكري  االستخدام  إزاء  القلق  بالغ 
وحث جميع أطراف النزاع عىل احرتام الطابع املدني 
للمدارس، وشجع الدول األعضاء عىل النظر يف اتخاذ 
تدابري ملموسة لردع االستخدام العسكري للمدارس، 
وسلَّم بأن هذا االستخدام قد يُفيض إىل شن هجمات 
العمل  فرق  إىل  وطلب  املقابلة،  األطراف  جانب  من 
غري  املسألة   لهذه  الرصد  أعمال  تُعزز  أن  القطرية 
أن مجلس األمن لم يعترب يف قراره 2143 االستخدام 
يف  لإلدراج  سبباً  واملستشفيات  للمدارس  العسكري 

القوائم 

كيف يمكن شطب طرف نزاع من   - 3
قوائم الهجمات والتهديدات بش هجمات عىل 
املدارس واملستشفيات واألشخاص املشمولني 

بالحماية وفقاً لقرار مجلس األمن 1998؟

و1612   1539 قراراته  يف  األمن  مجلس  يهيب 
مرفقي  يف  املدرجة  باألطراف  و1998  و1882 
والنزاع  األطفال  عن  العام  لألمني  السنوي  التقرير 
من  األقل  عىل  واحد  انتهاك  ارتكابها  بسبب  املسلح 
إىل  مؤدية”  “أسباباً  تُعد  التي  األربعة  االنتهاكات 
اإلدراج أن تُعد خطط عمل ملموسة ومحّددة زمنياً 
املجلس خطة  االنتهاكات  ووضع  لوقف ومنع هذه 
العمل كأداة تمّكن أطراف النزاع املدرجة يف القائمة 
من اتخاذ التدابري الالزمة لوقف االنتهاكات ومنعها 
التنفيذ  معاينة  بعد  القائمة  تلك  من  شطبها  ليتم 
النزاع لالنتهاكات ضد األطفال  التام لخطة أطراف 
ويتم  التام   التنفيذ  لدى  بالتايل  شطبها  أجل  من 
املدرج  الطرف  بني  العمل  خطط  بشأن  التفاوض 
وفقاً  البلد  يف  املوجود  املتحدة  األمم  وكيان  بالقوائم 
املحيل،  للسياق  وفقاً  ُمكيَّف  ولكنه  موّحد  لنموذج 
االلتزامات فضالً  من  من مجموعة  الخطط  وتتألف 
بها  يضطلع  زمنياً  واملحّددة  امللموسة  التدابري  عن 
الرئييس  واملحاور  االنتهاكات   ومنع  لوقف  الطرف 
هو  العمل  خطة  بشأن  التفاوض  يف  النزاع  لطرف 
واإلبالغ،  بالرصد  املعنية  القطرية  العمل  فرقة 
العام املعني  املمثل الخاص لألمني  بدعم من مكتب 
باألطفال والنزاع املسلح  وعىل الرغم من أن الطرف 
املدرج بالقوائم هو املسؤول عن تنفيذ خطة العمل، 
أهبة  البلد عىل  يف  املتحدة  لألمم  التابع  الكيان  يقف 
االمتثال  جوانب  جميع  بنشاط  يدعم  ألن  االستعداد 

لخطة العمل ويتحقق منها 

ماذا لو أدرج طرف نزاع يف القوائم   - 4
الرتكابه انتهاكات متعددة “مؤدية لإلدراج”؟ 
وما هي الصلة بني خطة العمل املشار إليها يف 

قرار مجلس األمن 1998 وخطتي العمل املشار 
إليهما يف قراري مجلس األمن 1612 و1882؟

قراره  من  )ب(   6 الفقرة  يف  األمن،  مجلس  يهيب 
مع  قائمة  لديها خطة عمل  التي  باألطراف   ،1998
إىل  “املؤدية  االنتهاكات  أحد  بشأن  املتحدة  األمم 
الرتكابها  الحني  ذلك  منذ  أدرجت  والتي  اإلدراج” 
تُعد خطط عمل  أن  اإلدراج”  إىل  آخر “مؤد  انتهاكاً 
طرف  يُدرج  عندما  أنه  بيد  وتنفذها   منفصلة 
اإلدراج”،  إىل  “مؤدية  متعددة  انتهاكات  الرتكابه 
التفاوض  يف  املتحدة  لألمم  التابع  الكيان  ينظر  قد 
ولدواعي  عملية  العتبارات  واحدة  عمل  بشأن خطة 
املالءمة تشمل جميع االنتهاكات التي أدت إىل إدراج 
تماثل  أن  من  الرغم  فعىل  ذلك،  ومع  النزاع   طرف 
األمن  مجلس  قرارات  يف  إليها  املشار  العمل  خطط 
فإن  وعمليتها،  هيكلها  يف  و1998  و1882   1612
يضطلع  أن  الواجب  واألنشطة  القانونية  االلتزامات 
مستقلة  وأنشطة  التزامات  هي  النزاع  طرف  بها 
انتهاك من االنتهاكات، وال بد  ومميزة بالنسبة لكل 
تعدد  حالة  املالئم يف  النحو  عىل  تناولها جميعاً  من 
تكون  أن  أيضاً  النزاع  لطرف  ويمكن  االنتهاكات  
االنتهاكات  بشأن  متزامنة  متعددة  عمل  خطط  له 
هذه  العمل  خطط  وضع  يُركز  حني  ويف  املختلفة  
والتزامات وأنشطة محّددة  انتهاكات  وتنفيذها عىل 
فإنه يمكن لكل منها أن يُعزز اآلخر  ويتم الشطب 
من القائمة بالنسبة النتهاك بعينه عندما يتم الوفاء 
بذلك  الصلة  باألنشطة ذات  بااللتزامات واالضطالع 
االمتثال وتوقف  املتحدة من  األمم  االنتهاك وتتحقق 
التام  التنفيذ  بعد  األقل  عىل  سنة  لفرتة  االنتهاك 
ولن  العمل   خطة  يف  الواردة  واألنشطة  لاللتزامات 
عندما  إالّ  املرفقني  من  تماماً  النزاع  رفع طرف  يتم 
تمر جميع االنتهاكات “املؤدية إىل اإلدراج بالقائمة” 

بهذه العملية ذاتها 

ما هو دور فرقة العمل القطرية املعنية   - 5
بالرصد واإلبالغ يف التفاوض بشأن خطة 

العمل املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998 
وتنفيذها؟

واإلبالغ  بالرصد  املعنية  القطرية  العمل  فرقة  تقود 
املرتكبة  االنتهاكات  بشأن  واإلبالغ  الرصد  عملية 
املدرجة  األطراف  مع  الحوار  وإجراء  األطفال،  ضد 
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دعم  وتقديم  العمل،  بشأن وضع خطط  القائمة  يف 
فضالً  العمل،  خطط  تنفيذ  أجل  من  املتحدة  األمم 
عن رصد االمتثال لخطط العمل  وتبعاً لذلك، تقوم 
الخاص  )املمثل  البلد  يف  املتحدة  لألمم  سلطة  أرفع 
لألمني العام أو املنسق املقيم( وممثل اليونيسيف يف 
البلد معاً بتمثيل األمم املتحدة يف وضع خطط العمل 
ويتم  وتنفيذها    1998 األمن  مجلس  لقرار  وفقاً 
املحرز  والتقدم  االنتهاكات  بشأن  املعلومات  تبادل 
العمل  املصادفة يف وضع وتنفيذ خطط  والتحّديات 
لألمني  الخاص  املمثل  مكتب  مع  منتظمة  بصفة 
العام املعني باألطفال والنزاع املسلح ضمن التقرير 
بالبلدان  الخاصة  والتقارير  العام،  لألمني  السنوي 
التابع  العامل  الفريق  الدورية املقدمة إىل  والتقارير 
املسلح  وعىل  والنزاع  باألطفال  املعني  األمن  ملجلس 
بالرصد  املعنية  القطرية  العمل  أفرقة  من  الرغم 
العمل،  لخطة  التام  للتنفيذ  الدعم  تقدم  واإلبالغ 
فإن طرف النزاع هو املسؤول عن تنفيذ األنشطة يف 

حينها وبطريقة شفافة 

ما هو دور املمثل الخاص لألمني العام   - 6
املعني باألطفال والنزاع املسلح يف التفاوض 

بشأن خطة العمل املشار إليها يف قرار مجلس 
األمن 1998 وتنفيذها؟

املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع 
املترضرين  األطفال  عن  عاملية  محامية  هي  املسلح 
عقد  إىل  الداعية  الجهة  وهي  املسلحة  النزاعات  من 
اجتماعات عىل نطاق منظومة األمم املتحدة للتصّدي 
وتقوم  حقهم،  يف  املرتكبة  الجسيمة  لالنتهاكات 
يف  األطفال  حماية  لتعزيز  دبلوماسية  بمبادرات 
الخاص  املمثل  مكتب  ويُعد  املسلح   النزاع  أوقات 
املسلح،  والنزاع  باألطفال  املعني  العام  لألمني 
عمليات  وإدارة  اليونيسيف  مع  الوثيق  بالتعاون 
ومنظمة  السياسية،  الشؤون  السالم/إدارة  حفظ 
الصحة العاملية واليونسكو، وغريها من رشكاء األمم 
األمم  منظومة  داخل  تنسيق  ومركز  مورداً  املتحدة، 
خطط  وتنفيذ  إعداد  بشأن  املشورة  إلسداء  املتحدة 
العمل التي كلف مجلس األمن بإعدادها، فضالً عن 
عملية اإلدراج بالقوائم والشطب منها وفقا لقرارات 
وتقوم  و1998   و1882   1612 األمن  مجلس 
املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع 
املسلح، كما نُص يف قرار مجلس األمن 1460، بدور 
املعنيني  املتحدة  األمم  بني رشكاء  االتصال  مسؤولة 
بحماية األطفال يف امليدان، ومجلس األمن من خالل 

تقديم تقارير منتظمة إىل املجلس وإىل فريقه العامل 
بشأن التقدم املحرز والتحّديات املصادفة يف الحوار 
العمل  ويف بعض  وتنفيذ خطط  النزاع  أطراف  مع 
من  العام،  لألمني  الخاص  املمثل  تُسهم  الحاالت، 
خالل اضطالعه بالزيارات امليدانية والدعوة الرفيعة 
املستوى، يف التوصل إىل اتفاقات بشأن خطط العمل  
ويقوم املمثل الخاص لألمني العام أيضاً بدور شاهد 
االتصال  مهمة  من  كجزء  العمل،  توقيع خطط  عىل 

املكلف بها من مجلس األمن 

ممَّ تتألف خطة العمل املشار إليها يف   - 7
قرار مجلس األمن 1998؟ ما هي العنارص 

اإللزامية والعنارص االختيارية يف خطة العمل 
املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998؟

إليها يف قرار مجلس  املشار  العمل  يرد نموذج خطة 
التوجيهية   املذكرة  لهذه  الرابع  املرفق  األمن بوصفه 
االلتزامات  من  مجموعة  من  النموذج  ويتألف 
واألنشطة امللموسة املحّددة زمنياً، منها: )1( التعاون 
العمل وااللتزامات  مع األمم املتحدة؛ )2( نرش خطة 
حماية   )4( والتوعية؛  القدرات  بناء   )3( الدولية؛ 
املدارس واملستشفيات أثناء سري العمليات العسكرية؛ 
)5( مبادرات الجرب والحماية؛ )6( التجريم واملساءلة 
أكثر  وصف  من  فرع  كل  ويتألف  القانون   وإنفاذ 
السلطة  ذلك  يف  بما  الصلة،  ذات  لألنشطة  تفصيالً 
نشاط  كل  ويُعد  املتوقع   الزمني  واإلطار  املسؤولة 
مفرد ملموس ومحّدد زمنياً ومدرج يف خطط العمل 
نشاطاً   1998 األمن  مجلس  قرار  يف  إليها  املشار 
انتقاص وذلك من وقت  املدرج دون  للطرف  إلزامياً 
التوقيع حتى االمتثال التام  غري أن تنفيذ كل نشاط 
يتطلب مرونة وتكيفاً مع السياق املحيل وقدرة الطرف 
املدرج  وخالل مرحلتي اإلعداد والتنفيذ، يتطلب األمر 
أن تفكر فرقة العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ 
ملياً، بالتشاور مع مكتب املمثل الخاص لألمني العام 
املختلفة  الطرق  يف  املسلح،  والنزاع  باألطفال  املعني 
التي يمكن بها ترجمة االلتزامات اإللزامية إىل أنشطة 

ملموسة يف حالة بعينها 

كيف تختلف خطط العمل املشار إليها يف   - 8
قرار مجلس األمن 1998 املوضوعة مع القوات 

املسلحة التابعة للحكومة عن تلك املوضوعة 
مع الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة؟

الهجمات  ومنع  بوقف  االلتزام  أن  من  الرغم  عىل 
والتهديدات بشن هجمات عىل املدارس واملستشفيات 
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بهما  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص 
النزاع،  أطراف  الواقع عىل جميع  االلتزام  نفس  هو 
بالنسبة  االلتزام  هذا  تنفيذ  أنشطة  تختلف  قد 
بالنسبة  عنها  للحكومة  التابعة  املسلحة  للقوات 
للجماعات املسلحة غري التابعة للدولة  فالحكومات، 
الترشيعات  تتحمل مسؤولية سن  املثال،  عىل سبيل 
لحماية األطفال واملدارس واملستشفيات واألشخاص 
املشمولني بالحماية فيما يتصل بهما؛ واحرتام الحق 
وإعمالها يف  الصحية وحمايتها  والرعاية  التعليم  يف 
جميع األوقات؛ وتجريم االنتهاكات املخالفة للقانون 
الدويل والقانون الوطني الواجبي التطبيق ومحاكمة 
مرتكبيها ومعاقبتهم  وباإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل 
فيها  بما  املعنية،  الحكومية  األطراف  من  كبري  عدد 
الدفاع والتعليم والصحة  القوات املسلحة، ووزارات 
القيام  والداخلية،  االجتماعية  والشؤون  والعدل 
والتهديد  الهجمات  ومنع  لوقف  بها  املنوط  بالدور 
بشن هجمات عىل املدارس واملستشفيات واألشخاص 
األطراف  جميع  أن  بيد  فيهما   بالحماية  املشمولني 
واألطراف التابعة للدولة وغري التابعة للدولة ُملزمة 
تتقيد  أن  ويجب  اإلنساني،  الدويل  القانون  بموجب 
االحتياطات  واتخاذ  والتناسبية  التمييز  بمبادئ 
واألنشــطة  االلتزامات  تنطبق  حني  ويف  الالزمة  
للحكومة  التابعة  املسلحة  القوات  عىل  بالتساوي 
عىل  يقع  للدولة،  التابعة  غري  املسلحة  والجماعات 
املسؤوليات  من  أعىل  مستوى  الحكومات  عاتق 
أن  بد  ال  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  بموجب 
تنعكس يف خطة العمل  وعىل الرغم من ذلك ينبغي 
عىل  للدولة  التابعة  غري  املسلحة  الجماعات  تشجيع 
احرتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان واالمتناع عن 

ارتكاب هذه التجاوزات 

كيف يتم تناول اهتمام مجلس األمن بشأن   - 9
االستخدام العسكري للمدارس خارج نطاق خطة 

العمل املشار إليها يف قرار مجلس األمن 1998؟

يف حني يحّث مجلس األمن يف قراره 1998 أطراف 
حصول  تعوق  أعمال  أّي  عن  االمتناع  عىل  النزاع 
من  املسلح،  النزاع  أوقات  يف  التعليم  عىل  األطفال 
إىل  وطلب  للمدارس،  العسكري  االستخدام  قبيل 
األمني العام مواصلة تقديم تقارير عن هذه املسألة، 
ال يُعد االستخدام العسكري للمدارس عموماً انتهاكاً 
كمعيار إلدراج  يؤخذ  ولم  اإلنساني  الدويل  للقانون 
بالهجمات  يتعلق  فيما  القوائم  يف  النزاع  أطراف 
عىل املدارس واملستشفيات  غري أن املجلس، إدراكاً 

االستخدام  عن  ينجم  قد  ملا   2143 قراره  يف  منه 
العسكري للمدارس من زيادة احتمال الهجوم من 
جانب الطرف اآلخر، فقد حث جميع أطراف النزاع 
للمدارس وشجع  املدني  الطابع  احرتام  املسلح عىل 
ملموسة  تدابري  اتخاذ  يف  تنظر  أن  عىل  الحكومات 
لردع االستخدام العسكري للمدارس  وقد تم وضع 

أداتني يف هذا الصدد:

ُعقـد   ،2012 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  يف   )1(
اجتماع لفريق خرباء مؤلف من الدول األعضاء 
القانونيني  واملستشارين  اإلقليمية  واملنظمات 
حماية  مجال  يف  واألخصائيني  العسكريني 
ملبادئ  اإلطار  بوضع  قام  األطفال  وتعليم 
مـن  املدارس  لحماية  التوجيهية  لوسينـز 
مجموعـة  وحـّدد  العسكـري،  االستخـدام 
الحكومات  تقّرهـا  كيمـا  املبـادئ  مـن 
وتقّرها الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة 

يف نهاية األمر 

نحو  التوجيهية، وعىل  لوسينـز  ملبادئ  إكماالً   )2(
العمل  وخطة  اإلدراج  عملية  عن  مستقل 
بموجب قرار مجلس األمن 1998، أعد مكتب 
باألطفال  املعني  العام  لألمني  الخاص  املمثل 
من  للحّد  تنفيذية  اسرتاتيجية  املسلح  والنزاع 
االستخدام العسكري للمدارس وتخفيف أثره 
عىل األطفال تتضمن عدداً من التدابري امللموسة 
أو  الحكومات  بها  تضطلع  كيما  والعملية 
الجماعات املسلحة كالتزام طوعي مستقل ملنع 

االستخدام العسكري للمدارس 

كيف تسري عملية اإلدراج بالقوائم   - 10
والشطب منها وفقاً لقرار مجلس األمن 1998؟

تقوم أفرقة األمم املتحدة القطرية، يف الحاالت التي 
العمل  وفرق  واإلبالغ،  للرصد  آلية  فيها  توجد  ال 
التي  الحاالت  يف  واإلبالغ،  بالرصد  املعنية  القطرية 
توجد فيها آلية للرصد واإلبالغ، بدور بالغ األهمية 
السنوي لألمني  التقرير  النزاع يف  إدراج أطراف  يف 
القطرية وفرق  املتحدة  األمم  العام  ويمكن ألفرقة 
العمل القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ، يف إسهامها 
يف إعداد التقرير السنوي، أن تويص بإدراج أطراف 
يف القائمة استناداً إىل معلومات تحققت منها األمم 
املتحدة بشأن ارتكاب تلك األطراف النتهاك واحد أو 
أكثر من االنتهاكات التي تكون سبباً يف اإلدراج  ويتم 
السنوي  االجتماع  خالل  االقرتاحات  هذه  مناقشة 



37

املسلح،  والنزاع  باألطفال  املعنية  املقر  عمل  لفرقة 
املتحدة  األمم  كيانات  ممثيل  كبار  من  تتألف  التي 
بعد  فيما  تناوله  يتم  نيويورك، وقد  الصلة يف  ذات 
لألمني  الخاص  املمثل  جانب  من  النظر  من  بمزيد 
العام املعني باألطفال والنزاع املسلح كتوصية تُقدَّم 
بشأن  النهائي  القرار  يتخذ  الذي  العام،  األمني  إىل 
إدراج الطرف  ويرتتب عىل عملية اإلدراج إنشاء آلية 
للرصد واإلبالغ وفرقة عمل قطرية معنية بالرصد 
مع  والحوار  واإلبالغ،  الرصد  عملية  تقود  واإلبالغ 
وقف  إىل  الرامية  العمل  خطط  بشأن  األطراف 
وباإلدراج  األطفال   ضد  االنتهاكات  ارتكاب  ومنع 

بالبلد  خاصة  تقارير  تقديم  أيضاً  يبدأ  القوائم  يف 
األمن  ملجلس  التابع  العامل  الفريق  إىل  املعني 
لفرقة  ويمكن  املسلح   والنزاع  باألطفال  املعني 
العمل القطرية املعنية باإلبالغ والرصد خالل إعداد 
التقرير السنوي أن تويص بشطب أطراف يف النزاع 
من القائمة، استناداً إىل عرض شامل لتنفيذ خطة 
اتبعتها  التي  ذاتها  املمارسة  ذلك  متّبعة يف  العمل، 
يف عملية اإلدراج  ويجب أن توافق فرقة عمل املقر 
العام  لألمني  بها  وأن يويص  عملية شطب  أّي  عىل 
املمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع 

املسلح 
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خطة العمل املشار إليها يف قرار مجلس  املرفق الرابع: 
األمن 1998 )2011( بشأن وقف ومنع 
الهجمات عىل املدارس واملستشفيات أو 

التهديد بشن هجمات عىل األشخاص 
املشمولني بالحماية فيما يتصل باملدارس 

و/أو املستشفيات

]يخص مرشوع نموذج خطة العمل القوات املسلحة التابعة للحكومة والجماعات املسلحة غري التابعة للدولة 
املسؤوليات  أعىل من  لها مستويات  الحكومات  ألن  نظراً  األحكام  تختلف بعض  فقد  ذلك،  السواء  ومع  عىل 

تتطلب إيرادها عىل هذا النحو[ 

أوالً - ديباجة

إن حكومة ]×××[ / ]الجماعة املسلحة[،

]الجماعة   /  ]×××[ حكومة  التزام  عىل  تُشدد  إذ 
املسلحة[ بأن تمتثل امتثاالً تاماً اللتزاماتها بموجب 
اتفاقيات  ذلك  يف  بما  اإلنساني،  الدويل  القانون 
ينطبق  )حيثما  اإلضافيان  وبروتوكوالها  جنيف، 
والقانون  العريف؛  اإلنساني  الدويل  والقانون  ذلك( 
حقوق  اتفاقية  ذلك  يف  بما  اإلنسان،  لحقوق  الدويل 
باشرتاك  املتعلق  االختياري  وبروتوكولها  الطفل 
األطفال يف املنازعات املسلحة، والعهد الدويل الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )حيثما 
ينطبق ذلك(؛ والقانون الوطني ذو الصلة املتفق مع 
القواعد واملعايري الدولية )يُذكر حيثما ينطبق ذلك(؛

األمن  ملجلس  الصلة  ذات  القرارات  إىل  تُشري  وإذ 
املسلح،  والنزاع  األطفال  بشأن  املتحدة  لألمم  التابع 
و1882   )2005(  1612 القراران  فيها  بما 
الذي   ،)2011(  1998 القرار  وبخاصة   ،)2009(
إزاء  العميق  “القلق  عن  األمن  مجلس  فيه  أعرب 
انتهاكاً  بارتكابها  والتهديدات  املرتكبة  االعتداءات 
للقانون الدويل الواجب التطبيق ضد املدارس و/أو 
فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص  املستشفيات، 
يف  واملستشفيات  املدارس  إغالق  وإزاء  بهما،  يتصل 
التهديد  أو  لالعتداءات  نتيجة  املسلح  النزاع  حاالت 

بها، وأهاب بجميع أطراف النزاعات املسلحة الوقف 
الفوري لهذه االعتداءات والتهديدات”؛

وإذ تُشري أيضاً إىل أن مجلس األمن أهاب يف القرار 
يف  أسماؤها  الواردة  “باألطراف   )2011(  1998
عن  العام  لألمني  الشامل  السنوي  التقرير  مرفقي 
القانون الدويل  التي تنتهك  األطفال والنزاع املسلح، 
الواجب التطبيق، بشن هجمات متكررة عىل املدارس 
و/أو املستشفيات، وشن هجمات متكررة أو التهديد 
بالحماية  املشمولني  األشخاص  ضد  هجمات  بشن 
حاالت  يف  املستشفيات  و/أو  باملدارس  يتصل  فيما 
خطط  بإعداد  تأخري،  دون  القيام،  املسلح،  النزاع 
االنتهاكات  تلك  لوقف  عمل ملموسة ومحّددة زمنياً 
التزامات  تنفيذ  عاتقها  تأخذ عىل  وأن  والتجاوزات، 

وتدابري محّددة بهذا الخصوص”؛

وإدراكاً منها لاللتزامات )تُذكر إن وجدت( املتعهد بها 
للممثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع 
العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  بعثة  )تاريخ  يف  املسلح 
أّي  إن وجد(، و/أو  املسلح،  باألطفال والنزاع  املعنية 
التزامات أخرى تم التعهد بها بشأن حماية األطفال يف 
أو  النار وعمليات السالم،  اتفاقات وقف إطالق  إطار 
أيّة التزامات كتابية أخرى تم التعهد بها لألمم املتحدة 

بشأن األطفال املتأثرين بالنزاع املسلح؛

القطرية  العمل  فرقة  مع  وثيق  تآزر  يف  تعمل  وإذ 
املتحدة  لألمم  التابعة  واإلبالغ  بالرصد   املعنية 
ضد  املرتكبة  الجسيمة  باالنتهاكات  يتعلق  فيما 
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العمل  “فرقة  باسم  بعد  فيما  إليها  )يُشار  األطفال 
األمم  وإدارات  وكاالت  مع  وبالتعاون  القطرية”(، 
املتحدة ذات الصلة، ورشكاء املجتمع املدني الدوليني 
لألمني  الخاص  املمثل  مكتب  عن  فضالً  واملحليني، 
إليها  )يُشار  املسلح  والنزاع  باألطفال  املعني  العام 

فيما بعد باسم “املمثل الخاص لألمني العام”(؛

التالية  العمل  خطة  تنفيذ  هذا  بموجب  تتعهد 
هجمات  بشن  التهديدات  أو  الهجمات  ومنع  لوقف 
املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات  املدارس  عىل 
املستشفيات  و/أو  باملدارس  يتصل  فيما  بالحماية 

)يُشار إليها فيما بعد باسم “خطة العمل”( 

ثانياً - النطاق والغرض

حكومة  عىل  هذه  العمل  خطة  تنطبق   1-1
“الحكومة”(،  باسم  بعد  فيما  إليها  )يُشار   ]×××[
إليها  املسلحة ]يُذكر اسمها حرفياً[ )يُشار  وقواتها 
أّي  و/أو  املسلحة”(،  “القوات  باسم  بعد  فيما 
الجماعات  اسم  ]يُذكر  صلة  ذات  أخرى  أمن  قوات 
حرفياً[  وغريها  املساعدة،  والقوات  العسكرية  شبه 
وجناحها  املسلحة[  ]الجماعة   / االقتضاء(  )حسب 
مرفقي  يف  املدرجة  االقتضاء(،  )حسب  السيايس 
التقرير السنوي الشامل لألمني العام بشأن األطفال 
 ]S/xx/xxx[ األمن  مجلس  إىل  املقدم  املسلح  والنزاع 
املدارس و/ ارتكابها “هجمات متكررة عىل  بسبب 
ضد  هجمات  بشن  والتهديدات  املستشفيات،  أو 
األشخاص املشمولني بالحماية فيما يتصل باملدارس 

و/أو املستشفيات” 

املسلحة[  ]الجماعة   / الحكومة  تكون   2-1
لألمني  السنوي  التقرير  مرفقي  من  للشطب  مؤهلة 
العام بشأن األطفال والنزاع املسلح املقدم إىل مجلس 
األمن لدى الوفاء بااللتزامات العامة وإنجاز األنشطة 
العمل،  خطة  يف  املبينة  زمنياً  واملحّددة  امللموسة 
وكذلك لدى تحقق األمم املتحدة من أن الهجمات عىل 
والتهديدات  والهجمات  املستشفيات  و/أو  املدارس 
بالحماية  املشمولني  األشخاص  عىل  هجمات  بشن 
فيما يتصل بهما قد توقفت لفرتة سنة عىل األقل عقب 
التنفيذ التام لجميع أحكام خطة العمل املبينة أدناه 

ثالثاً - التعاريف املستخدمة

ألغراض خطة العمل هذه، سيتم استخدام التعاريف 
التالية:

مواقع  جميع  إىل  “املدارس”  مصطلح  يُشري   )1(
التعليم، كما تعرف محلياً، بما فيها  التعلم ومرافق 

التي  الدينية،  أو  العلمانية  النظامية،  النظامية وغري 
املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  لألطفال  التعليم  م  تُقدِّ
“املدارس”  وتشمل  والثانوية   االبتدائية  املرحلتني 
جميع األماكن والهياكل والبنى األساسية والساحات 
مرافق  مثل  بها،  وامللحقة  باملدارس  الصلة  ذات 
التي  الشخصية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه 
يمكن للمجتمع املحيل تمييزها واملعروفة له بصفتها 
هذه، ولكنها قد تكون أو ال تكون ُمعلَّمة بحدود أو 

بعالمات مرئية 

جميع  إىل  “املستشفيات”  مصطلح  يُشري   )2(
مرافق الرعاية الصحية، بما فيها الوحدات والخدمات 
أو  ثابتة  مدنية،  أو  عسكرية  كانت  سواء  الطبية، 
ومرافق  مؤقتة   أو  مخصصة  أو  دائمة،  متنقلة، 
بصفتها  املحيل  للمجتمع  معروفة  الصحية  الرعاية 
هذه وال يلزم أن تعرتف بها أطراف النزاع أو تأذن 
بها؛ وهي قد تكون أو ال تكون ُمعلَّمة بالشعار املميز 
الوارد يف اتفاقيات جنيف أو بأّي تحديد آخر للهوية 

حسب السياق 

املشمولون  “األشخاص  مصطلح  يُشري   )3(
بالحماية فيما يتصل باملدارس و/أو املستشفيات” 
الطبي،  واملجال  التعليم  مجال  يف  العاملني  إىل 
يف  مبارشة  األشخاص  هؤالء  يشرتك  لم  ما 
وألغراض  فيه   اشرتاكهم  فرتة  وطوال  القتال 
ارتباط  هناك  يكون  أن  يجب  هذه،  العمل  خطة 
األشخاص  عىل  تُشن  التي  الهجمات  هذه  بني 
التعليم  لتقديم  السعي  وفعل  بالحماية   املشمولني 

و/أو الرعاية الصحية 

مصطلح “الهجمات عىل املدارس واملستشفيات”   )4(
عىل  واملبارشة  العشوائية  للهجمات  جامع  مصطلح 
التي  واملستشفيات  املدارس  عىل  تُشن  التي  السواء 
أدائها  إعاقة  عنها  ينجم  والتي  مدنية،  أهدافاً  تُعد 
لها،  كيل  تدمري  أو  بها  جزئي  رضر  أو  لوظيفتها، 
وكذلك التي تُشن ضد األشخاص املشمولني بالحماية 
واملستشفيات،  املدارس  حالة  ويف  بهما   يتصل  فيما 
والسلب  املادية  الهجمات  الحوادث:  هذه  تشمل 
األشخاص  حالة  ويف  العشوائي   والتدمري  والنهب 
هذه  تشمل  بهما،  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني 
واالستخدام  واالختطاف  واإلصابة  القتل  الحوادث: 

كدروع برشية  

هجمات”  بشن  “التهديدات  مصطلح  يشمل   )5(
يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني  األشخاص  ضد 
خطة  عن  الرصيح  اإلعالن  واملستشفيات  باملدارس 
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إللحاق الرضر أو عزم أو تصميم عىل إلحاق الرضر، 
أو نفسياً، فيما يتعلق بالتماس أو  سواء كان مادياً 
الصحية  وألغراض خطة  الرعاية  أو  التعليم  تقديم 
العمل هذه ال بّد أن تكون التهديدات ممكنة الحدوث 

رابعاً - التزامات عامة

سعياً منها لحماية املدارس واملستشفيات   1-4
يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني   واألشخاص 
 / الحكومة  تلتزم  املسلح،  النزاع  أثر  من  بهما 
للقيام  الالزمة  التدابري  باتخاذ  املسلحة[  ]الجماعة 
و/أو  املدارس  عىل  الهجمات  ومنع  بوقف  فوراً 
املستشفيات والهجمات والتهديد بشن هجمات ضد 
بهما،  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني   األشخاص 

بما يف ذلك:

وضع طرائق عملية للتعاون مع األمم املتحدة   )1(
مقبولة عىل نحو متبادل، وكفالة الوصول دون عائق 
إىل األماكن واألشخاص ذوي الصلة بدون أّي إجراء 
ضار، وتقاسم املعلومات القابلة للتحقق منها بشأن 

تنفيذ خطة العمل؛

إصدار أمر عسكري / توجيه سيايس إىل القادة   )2(
العسكريني والوزارات الحكومية / الجهات الفاعلة 
العمل  الصلة بشأن محتويات خطة  السياسية ذات 
واملستشفيات  للمدارس  املمنوحة  الحماية  وأشكال 

واألشخاص املشمولني بالحماية؛

القدرات  لبناء  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  تصميم   )3(
صفوف  بني  الفهم  تعزيز  بهدف  والتوعية، 
بشأن  املتأثرة  املحلية  واملجتمعات  العسكريني 
حماية املدارس واملستشفيات واألشخاص املشمولني 

بالحماية فيما يتصل بهما؛

بحماية  املتعلقة  االحرتازية  التدابري  إدماج   )4(
املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات   املدارس 
بالحماية فيهما، يف العقيدة العسكرية العامة، وكذلك 

يف التخطيط للعمليات وإعدادها وإدارتها؛

الهجمات  أثر  من  للتخفيف  أساليب  استنباط   )5(
حق  عىل  واملستشفيات  املدارس  عىل  تُشن  التي 
تلك  باتخاذ  والصحة/السماح  التعليم  يف  األطفال 

التدابري وعدم إعاقتها بأّي حال؛

عىل  تُشن  التي  الهجمات  حوادث  يف  التحقيق   )6(
التهديد  أو  الهجمات  أو  املدارس و/أو املستشفيات 
بالحماية  املشمولني  األشخاص  ضد  هجمات  بشن 
الدويل  القانون  مع  يتناىف  قد  مما  بهما  يتصل  فيما 
أو القانون الوطني الواجب التطبيق، أو يُعد مخالفة 
لألمر/التوجيه، وكفالة إخضاع املرتكبني للمساءلة، 

بمن فيهم القادة العسكريون؛

تقوم،  بأن  القطرية  العمل  فرقة  تلتزم   2-4
املسلحة[  ]الجماعة   / الحكومة  مع  بالتعاون 
املعنيني  الصلة  ذوي  والوطنيني  الدوليني  والرشكاء 
بحماية األطفال، بتقديم الدعم للتنفيذ اليومي لخطة 
العمل وذلك بتوفري الخربة التقنية واتخاذ املبادرات 
الربنامجية الداعمة التي تكفل حق األطفال يف التعليم 
املساعدة  عن طريق  ذلك  يف  بما  الصحية،  والرعاية 
يف تقديم تعليم ورعاية صحية تعويضيني وبديلني 
املدارس  بناء  وإعادة  التأهيل  وإعادة  والترسيح 
وتقديم  األلغام،  بأخطار  والتوعية  األلغام  وإزالة 
فرقة  وتلتزم  لألطفال   االجتماعي   - النفيس  الدعم 
العمل  لخطة  الحكومة  امتثال  برصد  أيضاً  العمل 
والتحقق من تدابري التنفيذ من أجل اإلبالغ الحقاً إىل 

مكتب املمثل الخاص لألمني العام 

بدعم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  تلتزم   3-4
بشأن  التقنية  املشورة  بإسداء  العمل  خطة  تنفيذ 
والنزاع  باألطفال  املتعلقة  األمن  مجلس  قرارات 
املحرز  التقدم  عن  التقارير  وتقديم  املسلح، 
إىل  العمل  خطة  تنفيذ  يف  املصادفة  والتحّديات 
باألطفال  املعني  العامل  فريقه  وإىل  األمن  مجلس 

والنزاع املسلح 
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خامساً - األنشطة امللموسة املحّددة زمنياً

التعاون مع األمم املتحدة

اإلطار الزمني والسلطة املسؤولةالنشاط

العمل،  لخطة  العميل  التنفيذ  يف  القطرية  العمل  فرقة  مع  االشرتاك   - 1
وذلك بالقيام بما ييل:

جهات   / املستوى  رفيعة  ومدنية  عسكرية  تنسيق  جهات  تعيني  )أ( 
لوضع  املسلحة[  ]الجماعة  يف  والسياسية  العسكرية  الهياكل  يف  تنسيق 
مع  االتصال  وكفالة  العمل  خطة  تنفيذ  أجل  من  تنفيذية  وتدابري  طرائق 

فرقة العمل القطرية بصفة منتظمة؛

التعليم  وزارات  من  تتألف  الوزارات،  بني  مشرتكة  لجنة  إنشاء  )ب( 
والصحة والدفاع والعدالة والشؤون االجتماعية والداخلية واآلليات الوطنية 
لحقوق اإلنسان / هيئة تنسيق تتألف من أعضاء يمثلون مختلف الهياكل 
خطة  أنشطة  عىل  لإلرشاف  املسلحة[  ]الجماعة  يف  والسياسية  العسكرية 

العمل وتنسيقها؛

التعليم  وزارات  داخل  التقني  املستوى  عىل  تنسيق  جهات  تسمية  )ج( 
والصحة والدفاع لتنسيق األنشطة املعنية والتصحيحية فيما يتعلق بتوفري 

التعليم والرعاية الصحية للمرشدين واملجتمعات املحلية املتأثرة بالنزاع 

 •ً فوراً وشهريا

الحكومة والقوات املسلحة / ]الجماعة • 
املسلحة[

توفري/إتاحة ُسبل الوصول اآلمن وبدون عائق لفرقة العمل القطرية   - 2
ألغراض رصد االنتهاكات واإلبالغ عنها فضالً عن التحقق من تنفيذ خطة 

العمل، وذلك إىل ما ييل:

أّي مواقع ذات صلة )أّي إىل مراكز التعليم، ومرافق الرعاية الصحية،  )أ( 
ومرافق التدريب العسكري، وقيادات العمليات، ومواقع املعارك، ومخيمات 

النازحني، ومرافق االحتجاز(؛

أّي أشخاص ذوي صلة )أّي إىل األطفال والعاملني يف مجال التعليم  )ب( 
املدني، واملرشدين، واملجتمعات  املجتمع  الطبي، والشهود، وأفراد  واملجال 
اإلقليميني/القادة  العسكريني  والقادة  العسكريني،  واألفراد  املحلية، 

العسكريني للعمليات( 

فوراً وبصفة مستمرة• 

الحكومة والقوات املسلحة / ]الجماعة • 
املسلحة[

القوات  إىل  واضح  كتابي  سيايس  توجيه   / عسكري  أمر  إصدار   - 3
العسكرية / الوزارات الحكومية ذات الصلة / األشخاص غري العسكريني 

املرتبطني بـ ]الجماعة املسلحة[ ُيبني ما ييل:

أحكام وأهداف خطة العمل عىل وجه الدقة؛ )أ( 

واملستشفيات  املدارس  لحماية  الدويل  القانون  بموجب  االلتزامات  )ب( 
واألشخاص املشمولني بالحماية فيما يتصل بهما؛

الزمني  اإلطار  عن  فضالً  العملية،  والتدابري  واملسؤوليات  األدوار  )ج( 
لتنفيذ خطة العمل؛

الجزاءات يف حاالت املخالفة؛ )د( 

رشط اإلبالغ عن أّي مخالفات من هذا القبيل إىل السلطات املختصة/ )هـ( 
عن طريق تسلسل القيادة العسكرية.

 •ً فورا

القوات املسلحة والحكومة / ]الجماعة • 
املسلحة[، بالتشاور مع فرقة العمل 

القطرية

النرش الواسع النطاق لألمر العسكري / التوجيه السيايس كتابة ومن   - 4
خالل وسائل االتصال الفّعالة األخرى عىل السواء، وكفالة إدراج محتوياته، 
العسكرية  العقيدة  يف  تنفيذه،  أجل  من  العملية  التدابري  اتخاذ  عن  فضالً 
العسكرية  واألدلة  املوحدة  االشتباك  وقواعد  التنفيذ  وإجراءات  العامة 

والتدريبات / القواعد واإلجراءات والتدريبات العسكرية.

فوراً وبصفة مستمرة• 

القوات املسلحة والحكومة / ]الجماعة • 
املسلحة[، بدعم من فرقة العمل 

القطرية
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التعاون مع األمم املتحدة

اإلطار الزمني والسلطة املسؤولةالنشاط

لتحديد  للحالة  داخيل  تحليل  إجراء  وإتاحة  داخيل/دعم  تحليل  إجراء   - 5
واملستشفيات  املدارس  عىل  هجمات  بشن  والتهديد  الهجمات  حوادث  طبيعة 
واألشخاص املشمولني بالحماية فيما يتصل بهما، بما يف ذلك الظروف والدوافع 
ورعايتهم  األطفال  تعليم  ذلك عىل  وأثر  واملرتكبون  واألساليب  التواتر  ومدى 
الوقائية  التدابري  عن  فضالً  االجتماعية،   - النفسية  واحتياجاتهم  الصحية 

املمكنة لوقف ومنع هذه االنتهاكات، بما فيها مبادرات الحماية املدنية 

خالل 3 أشهر• 

الحكومة، مع قيام وزارات الدفاع • 
والتعليم والصحة بدور خاص / 

]الجماعة املسلحة[، بالتعاون مع فرقة 
العمل القطرية

وضع وحدات نموذجية تدريبية محددة لحماية األطفال، واالضطالع   - 6
القوات  مستويات  جميع  بني  كثب  عن  الوعي  ورصد  تدريبية  بدورات 

املسلحة / الصفوف العسكرية ]الجماعة املسلحة[ بشأن ما ييل:

واملستشفيات  للمدارس  املمنوحة  القانونية  الحماية  أشكال  )أ( 
واألشخاص املشمولني بالحماية فيما يتصل بهما؛

تدابري تنفيذ خطة العمل  )ب( 

خالل 3 أشهر وبصفة مستمرة• 

الحكومة، مع قيام وزارات التعليم • 
والصحة والعدل بدور خاص / 

]الجماعة املسلحة[، بدعم من فرقة 
العمل القطرية

املجتمعات  نحو  موجهة  البلد  نطاق  عىل  توعية  بحملة  االضطالع   - 7
التعليم  مجال  يف  والعاملون  وأرسهم  األطفال  فيهم  بمن  املتأثرة،  املحلية 

واملجال الطبي بقصد:

التدابري املتخذة لوقف ومنع الهجمات والتهديد بشن  إطالعهم عىل  )أ( 
فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات  املدارس  عىل  هجمات 

يتصل بهما؛

بيان الجزاءات التي توقع عىل املرتكبني؛ )ب( 

اتخاذ  أجل  للشكاوي من  آلية مستقلة مجتمعية  إنشاء  اإلعالن عن  )ج( 
اإلجراءات التصحيحية، وتفصيل سبل الوصول إليها 

خالل 3 أشهر وبصفة مستمرة• 

القوات املسلحة والحكومة، مع قيام • 
وزارة الدفاع بدور خاص / ]الجماعة 

املسلحة[، بدعم من فرقة العمل 
القطرية

حماية املدارس واملستشفيات لدى القيام بالعمليات العسكرية

اإلطار الزمني والسلطة املسؤولةالنشاط

كفالة احرتام وتعميم مراعاة حماية املدارس واملستشفيات واألشخاص   - 8
العسكرية  للعمليات  التخطيط  يف  بهما،  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني 

وإعدادها والقيام بها، بما يف ذلك اتخاذ الخطوات االحرتازية التالية:

الحرص الدائم عىل التمييز بني املدنيني / األهداف املدنية واملحاربني /  )أ( 
األهداف العسكرية، واستحياء املدنيني واألهداف املدنية ما لم ُيشكلوا أهدافاً 

عسكرية وطوال فرتة كونهم كذلك؛

األهداف  أن  من  للتحقق  الهجوم  قبل  املمكنة  التدابري  جميع  اتخاذ  )ب( 
الشك  حالة  ويف  مدنية؛  أهدافاً   / مدنيني  ليست  مهاجمتها  سيتم  التي 

ُيفرتض أن تلك األهداف ال ُتسهم يف العمل العسكري؛

فّعال  إنذار مسبق  يوجه  بأنها هدف عسكري،  مدرسة  ُصنفت  إذا  )ج( 
بشن الهجوم؛ وإعطاء هذا اإلنذار املسبق دائماً يف حالة املستشفيات، بما يف 

ذلك أن يكون ذلك اإلنذار مشفوعاً بإطار زمني معقول ملراعاة اإلنذار؛

االمتناع عن شن الهجوم / الوقف الفوري للهجوم الذي قد يتوقع أن  )د( 
ُيلحق خسائـر بأرواح املدنييـن أو ُيلحق أرضاراً بأهداف مدنية قد تكون 

مفرطة بالنسبة للميزة العسكرية املبارشة املتوقعة؛

اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة قبل شن هجوم من حيث اختيار وسائل  )هـ( 
املدنيني،  أرواح  يف  متناسبة  غري  خسائر  وقوع  تفادي  بهدف  الهجوم  وأساليب 
وإصابة املدنيني وإلحاق أرضار باألهداف املدنية، أو التقليل من ذلك إىل أدنى حّد 

فوراً وبصفة مستمرة• 

القوات املسلحة، والحكومة مع قيام • 
وزارة الدفاع بدور خاص / ]الجماعة 

املسلحة[
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إنشاء مجلس إرشاف يتألف من الخرباء العسكريني وخرباء التعليم   - 9
لسري  داخلية  رقابة  كآلية  للعمل  املدربني  العسكريني  والصحة/القادة 
الحوادث  وتقييم  التنفيذية؛  اإلجراءات  واستعراض  وتصميم  العمليات؛ 
القيادي  التسلسل  جانب  من  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  أجل  من 

العسكري 

خالل 3 أشهر وبصفة مستمرة• 

القوات املسلحة والحكومة، مع قيام • 
وزارات الدفاع والتعليم والصحة بدور 

خاص / ]الجماعة املسلحة[، لتبادل 
املعلومات مع فرقة العمل القطرية

اتخاذ / السماح وعدم القيام بأي حال بإعاقة أو تأخري اتخاذ تدابري   - 10
واملستشفيات،  املدارس  عىل  الهجمات  حوادث  أثر  من  للتخفيف   الجرب 

بما يف ذلك:

إصالح األرضار؛ )أ( 

إزالة املخاطر العسكرية؛ )ب( 

تقديم دورات تعليمية تعويضية / رعاية طبية يف حاالت الطوارئ؛ )ج( 

إنشاء طرق آمنة وأماكن تعلم / مرافق طبية بديلة  )د( 

خالل 3 أشهر وبصفة مستمرة• 

الحكومة، مع قيام وزارات التعليم • 
والصحة بدور خاص / ]الجماعة 

املسلحة[، بدعم من فرقة العمل 
القطرية والرشكاء الدوليني والوطنيني 

املعنيني بحماية األطفال 

العسكري / اإلخالء ألّي مدارس ومستشفيات يجري  الطابع  إزالة   - 11
استخدامها لألغراض العسكرية؛ تفادي وسم املدارس بأنها مرتبطة بأّي 
مدنية مستقلة  مبادرات  اتخاذ  ذلك عن طريق  يف  بما  النزاع،  أطراف  من 
لحماية املدارس واملستشفيات، وأن يكون هناك وجود حمائي مدني يقوم 

به رشكاء املجتمع املدني أو أفراد املجتمع املحيل 

خالل 3 أشهر وبصفة مستمرة• 

الحكومة، والقوات املسلحة وقوات • 
األمن األخرى ذات الصلة / ]الجماعة 

املسلحة[

القانون  أحكام  تتضمن  وطنية  ترشيعات  لسن  عملية  يف  الرشوع   - 12
املشمولني  واألشخاص  واملستشفيات  املدارس  بحماية  الصلة  ذات  الدويل 
الدويل  القانون  بموجب  االنتهاكات  وتجريم  بهما  يتصل  فيما  بالحماية 

الواجب التطبيق و/أو مخالفة األمر العسكري 

فوراً وبصفة مستمرة• 

الحكومة، مع قيام وزارة العدل • 
واللجان الربملانية بدور خاص 

بالتشاور مع فرقة العمل القطرية

لدى  وميسورة  معروفة  تكون  الشكاوى  لتلّقي  مستقلة  آلية  إنشاء   - 13
وأرسهم  واألطفال  الصحي،  واملجال  التعليم  يف  والعاملني  املدني  املجتمع 
بشأن  رسية  بصورة  إليها  الشكاوى  لتقديم  بها  االتصال  عليهم  ويسهل 
واملستشفيات  املدارس  عىل  هجمات  بشن  التهديد  أو  الهجمات  حوادث 
واألشخاص املشمولني بالحماية فيما يتصل بهما، مراعاة شواغل الحماية 
قبل  من  عاجلة  تصحيحية  إجراءات  التخاذ  والشهود،  للضحايا  املحتملة 

التسلسل القيادي العسكري 

خالل 3 أشهر وبصفة مستمرة• 

وزارتا التعليم والصحة، بالتعاون مع • 
القوات املسلحة / ]الجماعة املسلحة[، 

بدعم من رشكاء املجتمع املدني ولتبادل 
املعلومات مع فرقة العمل القطرية

من  حادث  كل  يف  شفافة،  وبصورة  املناسب  الوقت  يف  التحقيق،   - 14
واملستشفيات  املدارس  عىل  هجمات  بشن  التهديد  أو  الهجمات  حوادث 
انتهاكاً  يكون  قد  مما  بهما  يتصل  فيما  بالحماية  املشمولني  واألشخاص 
العسكري/ األمر  أو  التطبيق  الواجب  الوطني  القانون  أو  الدويل  للقانون 
الدولية،  للمعايري  وفقاً  املسؤولني  ومعاقبة  ومحاكمة  السيايس؛   التوجيه 
عىل  تأديبية  إجراءات  أو  مناسبة  عقابية  جزاءات  بفرض  ذلك  يف  بما 

املرتكبني، وكذلك وضع تدابري تصحيحية 

خالل 3 أشهر وبصفة مستمرة• 

القوات املسلحة والحكومة مع قيام • 
وزارتي الدفاع والعدل بدور خاص / 

]الجماعة املسلحة[

استعراض التقدم املحرز وتحديد املسائل املتبقية لالمتثال التام عن   - 15
إقليمي،  طريق بطاقات األداء لكل قائد عسكري للعمليات/قائد عسكري 
واالشرتاك  التوعية،  ودورات  التدريب  )عمليات  املتخذة  الخطوات  وتعقب 
مع األمم املتحدة( وأي حوادث أخرى واإلجراءات التصحيحية املتخذة، بما 
قادة  جانب  من  االمتثال  عدم  بمتابعة  املسلحة[  ]الجماعة  لقيادة  يسمح 

عسكريني محددين 

خالل 6 أشهر وبصفة مستمرة• 

]الجماعة املسلحة[، لتبادل املعلومات • 
مع فرقة العمل القطرية
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سادساً - اإلطار الزمني واالنطباق

يبدأ نفاذ خطة العمل يف تاريخ التوقيع عليها   1-6
ويستمر إىل أن يتم تنفيذ جميع أحكام خطة العمل 
الحكومة /  تاماً ويف غضون ذلك من جانب  تنفيذاً 
القطرية  العمل  فرقة  ورصد  املسلحة[  ]الجماعة 

لالمتثال لها وتحققها من ذلك 

تنقيحها  أو  هذه  العمل  خطة  تعديل  يجوز   2-6
الحكومة /  أّي وقت بموافقة كتابية من كل من  يف 
]الجماعة املسلحة[ وفرقة العمل القطرية، إىل جانب 
باألطفال  املعني  العام  لألمني  الخاص  املمثل  مكتب 
أو  العمل  نزاع ينشأ عن خطة  املسلح  وأّي  والنزاع 
فيما يتعلق بها سيتم تسويته ودياً بني الحكومة / 
ويجوز  القطرية   العمل  وفرقة  املسلحة[  ]الجماعة 
الخاص  املمثل  مكتب  مشورة  األطراف  تلتمس  أن 
لألمني العام املعني باألطفال والنزاع املسلح يف حالة 

وجود حاجة إىل توضيح 

سابعاً - التوقيعات

وإثباتاً ملا تقدم، قام ممثلو األطراف يف خطة العمل 
هذه املفوضون حسب األصول بالتوقيع يف هذا اليوم، 

املوافق ]××/××/××××[:

بالنيابة عن 

حكومة ]×××[ / ]الجماعة املسلحة[ وباسمها

االسم:

اللقب:

التوقيع:

التاريخ:

بالنيابة عن فرقة العمل 
القطرية املعنية بالرصد 

واإلبالغ وباسمها

الرئيس املشارك لفرقة 
العمل القطرية املعنية 

بالرصد واإلبالغ

)املمثل الخاص لألمني العام 
أو منسق األمم املتحدة املقيم(

)ممثل اليونيسيف(

االسم:االسم:

اللقب:اللقب:

التوقيع:التوقيع:

التاريخ:التاريخ:

 املمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال 
والنزاع املسلح

اللقب:

التوقيع:

التاريخ:
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مرشوع االسرتاتيجية التنفيذية ملنع  املرفق الخامس: 
االستخدام العسكري للمدارس

]يخص مرشوع االسرتاتيجية التنفيذية هذا القوات 
غري  املسلحة  والجماعات  للحكومة  التابعة  املسلحة 
األحكام  بعض  أن  غري  السواء   عىل  للدولة  التابعة 
أعىل  مستويات  للحكومات  ألن  نظراً  تتفاوت  قد 

للمسؤوليات يلزم إيرادها عىل هذا النحو[ 

معلومات أساسية  - 1

تناول  إىل  التنفيذية  االسرتاتيجية  مرشوع  يهدف 
 1998 قراره  يف  األمن  مجلس  أثاره  الذي  االهتمام 
للمدارس من  العسكري  االستخدام  )2011( بشأن 
والجماعات  للحكومة  التابعة  املسلحة  القوات  قبل 
سالمة  عىل  وآثاره  للدولة،  التابعة  غري  املسلحة 
األطفال والعاملني يف مجال التعليم، فضالً عن الحق 
يف التعليم خالل النزاع املسلح  كما تم التأكيد عليه 

يف قرار مجلس األمن 2143 )2014( 

مكملة  هي  التي  التنفيذية،  االسرتاتيجية  وتوفر 
للمبادئ الواردة يف مبادئ لوسينز التوجيهية 1 بشأن 
األنشطة  من  عدداً  للمدارس،  العسكري  االستخدام 
امللموسة والعملية التي يتعني االضطالع بها بهدف 
الحّد من االستخدام العسكري للمدارس والتخفيف 

من أثره عىل األطفال 

التعاريف  - 2

ستستخدم  التنفيذية،  االسرتاتيجية  هذه  ألغراض 
التعاريف التالية:

مواقع  جميع  إىل  “املدارس”  مصطلح  يُشري 
فيها  بما  محلياً  تعرف  كما  التعليم،  ومرافق  التعلم 
التي  الدينية،  أو  العلمانية  النظامية،  النظامية وغري 
املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  لألطفال  التعليم  تقّدم 
التدريب  عن  فضالً  والثانوية،  االبتدائية  واملرحلتني 
املهني لألطفال  ويشمل مصطلح “املدارس” جميع 
ذات  والساحات  األساسية  والبنى  والهياكل  األماكن 
املياه  مرافق  مثل  بها،  وامللحقة  باملدارس  الصلة 

املدارس  لحماية  التوجيهية  لوسينز  مبادئ  مرشوع   1

والجامعات من االستخدام العسكري خالل النزاع املسلح 

يمكن  التي  الشخصية،  والنظافة  الصحي  والرصف 
أن يتعرف عليها املجتمع املحيل وتكون معروفة له 
ُمعلَّمة  تكون  ال  أو  تكون  قد  ولكنها  هذه،  بصفتها 

بحدود أو بعالمات مرئية 

يُشري مصطلح “االستخدام العسكري للمدارس” إىل 
تستخدم  التي  األنشطة  من  النطاق  واسعة  طائفة 
الحيز  املسلحة  الجماعات  أو  املسلحة  القوات  فيها 
سواء  العسكري،  للمجهود  دعماً  ملدرسة  املادي 
ويشمل  ممتدة   زمنية  لفرتة  أو  مؤقتاً  ذلك  كان 
استخدام  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  املصطلح، 
األسلحة  ولتخزين  عسكرية،  كثكنات  املدارس 
والذخائر، وكمراكز قيادة، ومواقع دفاعية، ومواقع 
النار، وكمراكز لالستجواب  مراقبة، ومواقع إلطالق 

واالحتجاز، وكمرافق تدريب وساحات تجنيد  

االلتزامات  - 3

األطفال  حماية  إىل  النزاع[  ]طرف  من  سعياً 
واملدارس والعاملني يف مجال التعليم من آثار النزاع 
البدنية لألطفال  السالمة  تعريض  ولتفادي  املسلح، 
الطابع  ولضمان  للخطر،  الصلة  ذوي  والعاملني 
األطفال،  لتعليم  أماكن  بوصفها  للمدارس  املدني 
عن  لالمتناع  املمكنة  التدابري  جميع  باتخاذ  يلتزم 
يُسلم  وإذ  العسكرية   لألغراض  املدارس  استخدام 
للمدارس  العسكري  االستخدام  بأن  النزاع[  ]طرف 
قد ينشأ عنه زيادة خطر الهجوم من جانب القوات 
أن  يمكن  املقابلة،  املسلحة  الجماعات  أو  املسلحة 
يلتزم  فإنه  التعليم،  عىل  األطفال  حصول  يف  يؤثر 

كذلك بما ييل:

للمدارس:  العسكري  االستخدام  منع  )أوالً( 
املدنيني/ بني  التمييز  ملبادئ  تاماً  امتثاالً  يمتثل  أن 
العسكرية  واملحاربني/األهداف  املدنية  األهداف 
وبمبدأ اتخاذ االحتياطات لتاليف آثار الهجمات، عىل 
اإلنساني،  الدويل  القانون  يف  عليه  املنصوص  النحو 
ومن ثم تفادي االستخدام العسكري للمدارس  وإذا 
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ما استخدم املدارس أّي طرف، ينبغي إجراء تحقيق 
كامل بهدف الوقف الفوري لهذا االستخدام؛

لتنفيذ  العسكرية  القيادة  أمر من  إصدار  )ثانياً( 
يحظر  الذي  أعاله  األوىل  الفقرة  يف  الوارد  االلتزام 

حظراً واضحاً االستخدام العسكري للمدارس؛

نطاق  عىل  النرش  القدرات:  وبناء  التوعية  )ثالثاً( 
املدارس  بحماية  املتعلقة  واملعايري  للقواعد  واسع 
من االستخدام لألغراض العسكرية، بما يف ذلك عن 
طريق أمر عسكري كتابي واضح، والقيام بالتوعية 
بني صفوف العسكريني واملجتمعات املحلية املتأثرة، 
العسكري  التدريب  ضمن  إدراجها  عن  فضالً 

وممارسات العمليات؛

التدابري  كافة  اتخاذ  األثر:  من  التخفيف  )رابعاً( 
وسالمة  حياة  للخطر  تتعرض  ال  حتى  املمكنة 
مجال  يف  العاملني  من  وغريهم  واملدرسني  األطفال 
التعليم، فضالً عن الهياكل املادية للمدارس وأدائها 
بما يف ذلك باالضطالع بمبادرات احرتازية  ملهمتها، 
يحّد  مما  للمساءلة  ولإلخضاع  وتعويضية  ووقائية 
من آثار االستخدام العسكري للمدارس عىل األطفال 

خارطة طريق عملية  - 4

]طرف  سيقوم  أعاله،  املبيّنة  لاللتزامات  تنفيذاً 
النزاع[ باتخاذ التدابري امللموسة والعملية التالية:

نرش قواعد ومعايري واضحة

إعداد قواعد واضحة ورصيحة لحماية املدارس   )1(
من االستخدام العسكري وبالتايل حماية األطفال من 
عسكري/ أمر  يف  القواعد  هذه  وإصدار  الهجوم، 
العسكريني/الجهات  صفوف  إىل  سيايس  توجيه 

الفاعلة السياسية؛

كفالة إدراج األمر العسكري بشأن االستخدام   )2(
العسكرية  العقائد  جميع  يف  للمدارس  العسكري 
القيادة  تسلسل  عرب  العسكرية  والتدريبات  واألدلة 
املوحدة،  التشغيل  إجراءات  عن  فضالً  العسكرية، 

واألوامر التنفيذية، وقواعد االشتباك؛

واطالع  املحلية  املجتمعات  مع  التواصل   )3(
عىل  وأرسهم  واألطفال  التعليم  مجال  يف  العاملني 
األمر العسكري/التوجيه السيايس، وإنشاء آلية إنذار 
مجتمعية مستقلة للرشوع يف اإلجراءات التصحيحية 

يف حالة االنتهاكات؛

ذات  األحكام  لتقنني  املحلية  الترشيعات  سن   )4(
املدارس  حماية  أجل  من  الدويل  القانون  من  الصلة 
أعىل  تحقيق  واستهداف  العسكري  االستخدام  من 
واملدارس  لألطفال  القانونية  الحماية  من  درجة 
الحظر  ذلك  يف  بما  التعليم،  مجال  يف  والعاملني 

والتجريم التامان لهذا االستخدام للمدارس 

اتخاذ التدابري االحرتازية لدى القيام بالعمليات 
العسكرية

السيايس  العسكري/التوجيه  األمر  إدراج   )5(
عموم  يف  للمدارس  العسكري  االستخدام  بشأن 
العسكرية  للعمليات  واإلعداد  العسكري  التخطيط 
تفادي  ثم  ومن  البدائل  تحديد  بهدف  بها،  والقيام 

استخدام املدارس لألغراض العسكرية؛

يتعرض  التي  املخاطر  لجميع  تقييم  إجراء   )6(
واملدرسة  التعليم،  مجال  يف  والعاملون  األطفال  لها 
النظر يف وضع منشآت  ذاتها وتعليم األطفال، لدى 
عسكرية/مفارز عسكرية بالقرب من املدارس وعىل 

طول الطرق املؤدية إليها؛

السعي، يف مناطق العمليات القتالية حيث قد   )7(
مسبق  إنذار  توجيه  إىل  للخطر،  املدارس  تتعرض 
لألطفال والعاملني يف مجال التعليم إلتاحة الفرصة 

لهم لالنتقال إىل موقع آخر؛

لحماية  العسكريني  األفراد  استخدام  تفادي   )8(
للحماية  بدائل  يف  أمكن،  حيثما  والنظر،  املدارس  

العسكرية للمدارس 

تدابري الوقاية والجرب واملساءلة

املدارس/إخالء  عن  العسكري  الطابع  إزالة   )9(
لألغراض  الراهن  الوقت  يف  تُستخدم  التي  املدارس 
وضعها  إىل  املدارس  بإعادة  والسماح  العسكرية 
كأماكن آمنة لتعليم األطفال، بما يف ذلك بإصالحها/
املخاطر  وإزالة  األرضار  جميع  بإصالح  السماح 
العسكرية من املدارس والطرق املؤدية إىل املدارس؛

التحقيق يف جميع حاالت االستخدام العسكري   )10(
مخالفات  إىل  الحوادث  ترقى  وعندما  للمدارس، 
فرض  يتم  السيايس،  العسكري/التوجيه  لألمر 
حق  يف  تأديبية  إجراءات  اتخاذ  أو  عقابية  جزاءات 
والقيام،  العسكريون؛  القادة  فيهم  بمن  املرتكبني، 
الدويل  للقانون  انتهاكات  إىل  الحوادث  ترقى  عندما 
أو الوطني الواجب التطبيق، بالتحقيق مع املرتكبني 

ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للمعايري الدولية 
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