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مقدمة النسخة العربية
يتقدم املعهد الدويل للقانون اإلنساين وفريق صياغة الدليل وكلية احلرب البحرية يف الواليات املتحدة بالشكر إىل مكتب األمم
 وإىل اللجنة الدولية للصليب األمحر على، على هذه الرتمجة، مكتب مكافحة القرصنة،املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 وستسمح النسخة العربية للمعهد الدويل للقانون اإلنساين ومكتب األمم املتحدة.متويله ا لطباعة هذه النسخة من الدليل
.املعين باملخدرات واجلرمية وغريمها بالتأكد من أن الدليل يدعم التدريب على قواعد االشتباك يف هذه املنطقة اهلامة من العامل
 وال سيما الدروس املستفادة واالقرتاحات املتعلقة بإدخال تعديالت أو،ويرجى من مستخدمي الدليل تقدمي تعليقاهتم
 أو إىل املعهد عرب الربيد اإللكرتوينdennis.mandsager@gmail.com  إىل دينيس مندسغر عرب الربيد اإللكرتوين،إضافات
.sanremo@iihl.org

0202 يونيه/ حزيران،(سانرميو) سان رميو
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التذييل  3للمرفق ألف

املعهد الدويل للقانون اإلنساين

دليل قواعد االشتباك
فريق الصياغة
(القائد) المقدم أالن كول
(األسطول الملكي) البحرية الملكية للمملكة المتحدة
الرائد فيليب درو
القوات الكندية

(القبطان) العقيد روب مكلوخلين
(الجيش الملكي األسترالي) البحرية الملكية االسترالية
األستاذ دنيس ماندساغر
(قبطان) عقيد (متقاعد) ،هيئة النيابة العسكرية العامة ،القوات البحرية (أسطول) للواليات المتحدة (متقاعد)
كلية الحرب البحرية في الواليات المتحدة
محرر ومنسق المشروع
سان رميو ،تشرين الثاين/نوفمرب 9002
ال يعبر هذا الدليل بالضرورة عن آراء المعهد الدولي للقانون اإلنساني
أو حكومة أي عضو في فريق الصياغة
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تمهيد (تصدير)
دليل سان رميو بشأن قواعد االشتباك يُقصد به أن يواصل السري على غرار منشورات سان رميو السابقة الشهرية ،كدليل سان
رميو بشأن القانون الدويل املنطبق على )الصراعات( النزاعات املسلحة يف (البحر) البحار ،الذي نشر يف عام  ،5221ودليل
سان رميو بشأن قانون (الصراع) النزاع املسلح غري الدويل ،الذي نشر يف عام .9002
ال يقصد هبذا الكتيِّب ،الذي نشره املعهد كأداة عمل ،أن يديل باآلراء أو املواقف الرمسية حلكومات فردية ،وال ملنممات دولية
حمددة ،عن القضايا املختلفة اليت هي قيد النمر .وإمنا يهدف فقط إىل إرشاد القارئ – و بوجه خاص ،املشاركني( ،بوجه
خاص )،يف الدورات العسكرية اليت ينممها املعهد الدويل للقانون اإلنساين – عرب (بواسطة) تعقيدات مفهوم قواعد
االشتباك ،املقبول بوجه عام والواسع االنتشار.
يعكس الدليل نتائج مشروع مدته ثالث سنوات ،بدأه األستاذ دنيس ماندساغر ،من كلية احلرب البحرية يف الواليات
وعرف فيه احلاجة إىل مرجع مشرتك لقواعد اشتباك (مشرتكة) ميكن أن تستخدمه أية دولة
املتحدة ،و بدعم من املعهدَّ ،
للتدريب و/أو العمليات .ويسرتشد الدليل ببضع حلقات عمل نممها املعهد الدويل للقانون اإلنساين يف سان رميو ،باإلضافة
إىل متارين ودورات عديدة مبشاركة دول متعددة (متعددة الدول) ،و اليت جسدت جهود (استمدَّت مدخالت من) خرباء
على مستوى رفيع من أقاليم خمتلفة يف العامل .ويعكس الدليل ،بشكله احلايل ،أفضل املمارسات لدول يف خمتلف أحناء العامل.
النص املقدم (القائد) أالن كول ،من البحرية امللكية (األسطول امللكي) للمملكة املتحدة ،والرائد فيليب درو ،من
أعد َّ
القوات الكندية ،والعقيد (القبطان) روب مكلوخلني ،من البحرية امللكية االسرتالية (اجليش امللكي األسرتايل) ،واألستاذ دنيس
ماندساغر ،العقيد (املتقاعد) (القبطان)( ،هيئة النيابة العسكرية العامة) ،من القوات البحرية للواليات (أسطول الواليات)
املتحدة (متقاعد) .واستعرض املسودة النهائية فريق من أعضاء جملس املعهد يتألف من العميد إدوين داهندين ،والدكتور
مايكل ماير ،واألستاذ وولف هاينتشيل فون هاينيغ ،واألستاذة ماري جاكوبسون ،والدكتور مايكل ماير ،واألستاذ ميشيل
ﭬيوثي ،بتعاون من العقيد دارين ستيوارت ،مدير القسم العسكري باملعهد.
ص ِّم َم على حنو ميكن معه استخدامه من قبل أية دولة أو جمموعة من الدول دون
ال يوجد أي دليل آخر من هذا النوع؛ وقد ُ
اإلشارة إىل أي شروط أو قيود أمنية .وقد كان هذا هو القصد بالطبع دائماً ،وهو توفري أداة ميكن استخدامها لتيسري وتعزيز
ضم ُن) يف الوقت نفسه التزام (كون) القوات
التعاون والتفاهم املتبادل بني دول متعددة ( ،والتفاهم املتبادل) ،بينما يكفل (يُ َ
العسكرية (ملتزمة) باهتمامات األمن القومي والسياسة الوطنية.
نمراً إىل أن السيطرة السياسية على استخدام القوة ،ومعها استخدام قواعد االشتباك لتنميم سلوك القوات املسلحة للدول
منفردة وضمن أحالف و حتالفات (األحالف واالئتالفات) يف خمتلف أحناء العامل ،تستمر يف التزايد ،كذلك يستمر تزايد
أمهية احلاجة إىل القدرة على التدريب على قواعد االشتباك وفهمها .ومن األساسي أن يكون مثة فهم واضح لكون قواعد
االشتباك غالباً ما تكون خليطاً من متطلبات السياسة العسكرية والسياسية ،وكذلك جيب أن تكون هذه مقيدة بعوامل
(مبعامل) قانونية دولية ووطنية موجودة فعال (متزايدة) .وإن هذه القيود القانونية ال ميكن أن يتم جتاوزها ،لكنها تزداد يف أغلب
األحيان تقييداً مبفعول قواعد االشتباك .ويف كثري من األحيان ،تعين تصنيفات األمن على املستوى الوطين أو (القومي و)
املتعدد الدول أن نشر اخلربة وأفضل املمارسات املتعلقة بقواعد االشتباك وإشراك اآلخرين هبا يكون مسألة مثرية للجدل
(عويصة) .وإن قدرة األجهزة العسكرية على إشراك اآلخرين يف خرباهتا ،وكذلك قدرة األكادمييني والطالب واجلمهور على
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النمر يف هذا املوضوع ذات أمهية كبرية إلذكاء الوعي بالتنفيذ العملي للقانون الدويل اإلنساين من خالل (بواسطة) قواعد
االشتباك.
سيفي الدليل اجلديد مبتطلبات دوراتنا (دورتنا) العسكرية ،لكنه سيكون متاحاً على قدم املساواة ملؤسسات وأطراف مهتمة
أخرى .وإين آمل خملصاً أن جيد الدليل استخداماً إما يف مناطق من العامل ال يوجد فيها مبدأ قواعد االشتباك يف الوقت
احلاضر ،أو كوسيلة للمساعدة على إجياد متارين واقعية و هادفة (ذات معىن) على املستوى الوطين واملستوى املتعدد الدول.
قصد بالدليل أن يساعد من يعملون على املستوى االسرتاتيجي( ،ليساعدوا) على إعداد قواعد اشتباك واضحة وخالية من
ويُ ُ
الغموض ،وكذلك ملن يعملون يف تنفيذ قواعد االشتباك بغية إصدار قواعد اشتباك بلغة يسهل فهمها وتساعد العسكريني
على بناء قدرهتم على حتقيق املهمة (مهمتهم).
نمراً إىل أن هذا جمال يتغري باستمرار ،مما يعكس طبيعة وأسلوب مشاركة الدول يف العمليات العسكرية ،نتوقع متام التوقُّع من
مستخدمي هذا الدليل أن يأتوا باقرتاحات لتهذيب وتشذيب املمارسة املصوغة يف هذا الدليل يف الطبعات املقبلة من هذا
النص.
وأود كثرياً أن أشكر األستاذ دنيس ماندساغر ،صاحب املبادرة األصلية إىل إخراج هذا الدليل ،وجلنة صياغة الدليل ،وكذلك
أعضاء املعهد (مبن فيهم األستاذ ناتالينو رونزييت والفريق (اللواء) البحري فرناندو سنفيليسي دي مونتفوريت) الذي قدم
تعليقات واقرتاحات مفيدة على أساس شخصي .وأخرياً أوجه الشكر إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر (جلنة الصليب األمحر
يسرت مسامهتها املالية الكبرية ال جمرد نشر الدليل وترمجته بسرعة إىل لغات أخرى فحسب ،وإمنا مكنت املعهد
الدولية) .فقد َّ
الدويل للقانون اإلنساين أيضاً من توزيع الكتاب على مجيع املهتمني به من الطلبة واملؤسسات.
السفري موريزيو مورينو
رئيس املعهد الدويل للقانون اإلنساين
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تقديم
جتري كلية احلرب البحرية يف الواليات املتحدة ،شأهنا يف ذلك شأن كليات كثرية مشاهبة ،أحباثاً وتدريساً وألعاباً حربية ،وتعقد
مؤمترات ،بعضها سري وبعضها غري سري ،وتضم جمموعة من الطالب الدوليني .وعندما يتعلق األمر بقواعد االشتباك،
وعندما ميثل املشاركون دوالً متعددة ،تصبح (تكون) املناقشة اهلادفة (ذات املعىن) مشكلة .فغالباً ما يصل املشاركون إىل
الكلية ولديهم معرفة ال تكاد تذكر بقواعد االشتباك ،أو مبجموعة سرية من قواعد االشتباك الوطنية اليت ال يُسمح بإفشائها
لدول أخرى ،أو جمموعة سرية من قواعد االشتباك صادرة عن جمموعة دول متعددة وال يُسمح بإفشائها خارج حدود احللف.
وإن اهلدف من مشروع هذا الدليل املتعلق بقواعد االشتباك هو ختفيف حدة هذه املشكلة بوضع دليل لقواعد االشتباك يكون
واقعياًّ وشامالً وغري سري ،ميكن استخدامه يف مجيع الدول للتدريب والتعليم واملناورات العسكرية وألعاب احلرب ،والعمليات
العسكرية احلقيقية يف العامل أمجع.
أول خطوة يف عملية الصياغة كانت (هي) دعوة نُمراء من أسرتاليا وكندا واململكة املتحدة ،و الذين توجد لدى الكلية من
قبل عالقات عمل وثيقة معهم ،إىل املشاركة يف فريق الصياغة .واخلطوة الثانية كانت (هي) ضم اجلهود (الصفوف) مع املعهد
الدويل للقانون اإلنساين ،وجمموعة طالبه الدولية الكبرية إىل اختبار مسودات الدليل يف بيئات تدريس وحلقات عمل.
التحديات اليت واجهها فريق الصياغة كانت جديرة باالهتمام (النَّهرات اليت يواجهها فريق الصياغة حتديات كبرية) .فقد طعن
كثريون يف اإلمكانية العملية لوضع قواعد اشتباك تكون مقبولة لدى اجملتمع الدويل .فالدول هلا عالقات تعاهدية خمتلفة ،وآراء
خمتلفة يف القانون الدويل ،وآراء خمتلفة يف السياسة ،وآراء خمتلفة يف سلطة القادة العسكريني ومسؤولياهتم .يضاف إىل ذلك أن
مجيع مستعرضي الكتاب تقريبا يعتقدون بأن قواعد االشتباك يف عامل الواقع جيب أن تكون سرية.
نقدها يف مواقع (أماكن) متباينة منها حلقتا عمل (اثنتان) بشأن قواعد االشتباك،
أنتج فريق الصياغة مسودات متعددة ،ومت ُ
ِّمتا) يف املعهد الدويل للقانون اإلنساين .وكانت
شاركت فيهما دول متعددة ،ودورتان لعمليات عسكرية حبرية عقدتا (قُد َ
النتيجة يف كل موقع (كال املوقعني) أداءً قوياًّ لقواعد االشتباك .وبعد ثالث سنوات من كتابة املسودات واختبارها وافق جملس
املعهد الدويل للقانون اإلنساين على نشر الدليل يف شهر أيلول/سبتمرب .9002
الدليل فريد يف شكله من حيث أنه يشمل ،باإلضافة إىل تدابري قواعد االشتباك ،أشكاالً لسلسلة واسعة من األمور املتصلة
بقواعد االشتباك؛ من ضمنها بطاقات قواعد االشتباك ،التحذيرات ،ردات الفعل على التحذيرات ،و غريها من األمور.
يعرتف فريق الصياغة بأن كثرياً من الدول لديها أشكاهلا وترتيباهتا اخلاصة هلذه البنود؛ غري أن كثرياً منها ليس لديها ذلك،
وغالباً ما يتعذر على الطالب الوصول إليها إن وجدت.
ويتوقع الدليل أنه ،يف القوة املتعددة الدول ،ستوافق السلطة العليا يف كل دولة على قواعد االشتباك لقواهتا ،وسوف متتثل كل
دولة شريكة يف اجملموعة املتعددة الدول لقانوهنا الوطين وسياستها الوطنية .بناءً على ذلك ،يقدم الدليل خيارات متعددة
لتدابري قواعد االشتباك ،وغالباً ما تكون غري منسجمة بعضها مع بعض .وإن االتفاق على كل واحد من التدابري ليس ذا
أمهية كبرية .غري أن إشراك قائد القوة املتعددة الدول يف املعلومات عن قواعد االشتباك هو على جانب كبري من األمهية.
يطلب صائغو الدليل أن يشركهم مستخدمو الدليل يف انتقاداهتم البناءة وأسئلتهم وتعليقاهتم ،وكذلك يف أي دروس تعلموها
من متارين خاصة بقواعد (املناورات املذكورة يف قواعد) االشتباك .يرجى إرساهلا إىل العنوان الربيديsanremo@iihl.org :
دنيس ماندساغر
كلية احلربية البحرية األمريكية
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كلمات شكر
يسدي فريق الصياغة شكره إىل املعهد الدويل للقانون اإلنساين ،وإىل الطالب الذين ال حيصى عددهم واملشاركني يف حلقات
العمل وإىل النمراء الذين استخدموا هذا الدليل وقدموا نقداً بناءً وتوصيات للتحسني.

ويسدي أالن كول شكره إىل العميد البحري نيل براون ،من البحرية امللكية (األسطول امللكي) ،على دعمه بأن كان يقبل
االتصاالت عن طريق موظفيه ،وكذلك ملسامهته الشخصية بوجه ملحوظ يف صياغة أجزاء تتعلق باالستهداف السابق
للتخطيط .ويسدي الشكر أيضاً إىل العقيد (القبطان) أندرو جيمسون ،من البحرية امللكية (األسطول امللكي) ،الذي ساهم
يف أمور تتعلق باألمن البحري.
مل يكن يف مقدور روب مكلوخلني املشاركة يف هذا املشروع دون الدعم القوي الذي لقيه من اللواء (العميد) البحري أالن دو
توات ،واللواء ديفيد موريسون ،والعميد البحري تريفور جونز ،الذي يسدي إليه شكره .ويسدى شكره أيضاً إىل العديد من
ضباط العمليات (العمليات الكثرية) والضباط القانونيني يف حتالف القوى الدميقراطية ،وخباصة إىل املقدم الطيار (قائد اجلناح)
أيان هندرسون ،ملا قاموا به من مراجعات وما أبدوه من تعليقات.
يود فيليب درو أن يسدي شكره إىل قائد أكادميية الدفاع الكندية ،اللواء دانيال غوسيلني ،واملدعي العام العسكري للقوات
الكندية ،العميد كنيث واتكن ،على دعمهم القوي منذ بداية هذا املشروع و حىت إجنازه .ويود أيضاً أن يسدي شكره إىل
زمالئه الذين ساعدوه بإسداء املشورة والتوجيه ،خباصة العقيد كرييب أبوت ،واملقدم تيم بيشوب ،واملقدم البحري (العقيدة
البحرية) ماري غاردام.
يسدي دنيس ماندساغر شكره إىل فريق الصياغة للساعات الطويلة اليت قضاها يف الكتابة واملناقشة والتفاوض واالتفاق على
احللول الوسطى أثناء وضع هذا الدليل .وكذلك يشكر قيادة الكلية احلربية البحرية ،على دعمها هلذا املشروع ،مبن فيها
الرئيسني السابق واحلايل ،و اللواء (العميد) البحري جاكوب َشفورد من سالح البحرية يف (أسطول) الواليات املتحدة
(متقاعد) ،و اللواء (العميد) البحري جيمس فيل( .فيليب) وايزَكب ،من سالح البحرية يف (أسطول) الواليات املتحدة،
عميدي الكلية السابق واحلايل ،واألستاذ جيمس غيبلني والسفرية ماري آن بيرتز؛ وعميد مركز الدراسات اخلاصة باحلرب
َ
البحرية (الرعاية االجتماعية لألسطول) ،األستاذ روبرت (بارين) روبِل .وأخرياً يسدي شكره إىل زمالئه يف قسم القانون الدويل
و يف وحدة القانون الدويل لالحتياط البحري (لالحتياطيني يف األسطول) التابعني للكلية احلربية البحرية ،الذين قاموا مجيعهم
بدور حاسم يف الفريق الذي أنتج هذا الدليل.
أالن كول
فيليب درو
روب مكلوخلني
دنيس ماندساغر
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المقدمة والغرض

الباب األول :مقدمة

 - 5الغرض من هذا الدليل هو املساعدة يف صياغة قواعد اشتباك وما يتصل هبا من إرشاد قانوين و عمليايت
(عملي) الستخدامها يف التدريب ،واملناورات ،وألعاب احلرب ،والعمليات .هذا الدليل ليس دليالً يف قانون النزاعات
املسلحة (الصراع املسلح) .ويأخذ هذا الدليل يف احلسبان مطلب تعريف وإدارة املواقف القانونية والسياسية للدول
املشاركة يف عملية متعددة الدول ،ويضع أيضاً قواعد اشتباك مقرتحة لعدد من البيئات واملهام املختارة ،وإجراءات
للموافقة على قواعد االشتباك وتنفيذها يف خدمة أحادية (واحدة) ،أو عمليات مشرتكة ،أو متعددة الدول.

هيكل الدليل
-9

يعتمد الدليل اهليكل التايل:
تعطي األبواب من األول إىل السادس مقدمة للدليل ،واالعتبارات القانونية الرئيسية اليت تؤثر يف
أ-
استخدام القوة ،ومفهوم الدفاع عن النفس ،وعوامل السياسة العامة اليت تؤثر يف تطوير قواعد االشتباك،
ومنهجية قواعد االشتباك املعتمدة يف هذا الدليل ،وإجراءات قواعد االشتباك.
ب  -يعطي املرفق ألف إرشاداً بشأن ختطيط قواعد االشتباك وصياغتها ،وإرشاداً خاصا" بشأن قواعد
االشتباك يف بيئات ومهام عملياتية خمتارة ،وإرشاداً بشأن النية العدائية (اعتزام القتال) و التدرج يف استخدام
القوة يف حالة (تزايد القوات املستخدمة يف) الدفاع عن النفس ،ومعلومات عن العالقة بني االستهداف (تعيني
األهداف) وقواعد االشتباك.
ج  -يعطي (يغطي) املرفق باء قائمة بأحكام (بياناً تفصيلياًّ ألحكام) قواعد االشتباك اليت ميكن إعدادها
وفقا للحاجة (الالزمة) لتحقيق املهام املختلفة.
د-

يعطي املرفق جيم وتذييالته عينة لقواعد االشتباك والوثائق املتصلة بقواعد االشتباك.

ه  -يعطي املرفق دال تعاريف لعدد من املصطلحات املستخدمة يف هذا الدليل .وتكتب هذه
املصطلحات باحلرف املائل حيثما وجدت (مثل اعتالء السفن رغم املقاومة ( ،))opposed boardingوهذا
يشري إىل ضرورة الرجوع بشأهنا إىل التعريف الوارد يف املرفق دال.

التعريف والحالة
 - 3تصدر قواعد االشتباك عن السلطات املختصة وتساعد يف حتديد المروف واحلدود اليت ميكن استخدام القوات
العسكرية ضمنها لتحقيق أهدافها .وتمهر قواعد االشتباك يف أشكال خمتلفة يف العقائد العسكرية الوطنية ،مبا يف ذلك
أوامر التنفيذ ،أو أوامر االنتشار ،أو خطط العمليات ،أو التوجيهات الدائمة (الثابتة) .وهذه القواعد ،أياًّ كان شكلها،
تُصدر إذناً و/أو تضع حدوداً ،يف مجلة أمور أخرى  ،الستخدام القوة ،واختاذ القوات مواقعها أو مواقفها ،واستخدام
قدرات معينة على وجه التحديد .ويف بعض الدول ،يكون وضع قواعد االشتباك توجيهاً للقوات العسكرية؛ بينما هي يف
دول أخرى أوامر قانونية.

-1-

ال تستخدم قواعد االشتباك لتحديد مهام أو واجبات (أفعال) وال تستخدم إلعطاء أوامر تكتيكية .وإمنا حتدد
املهام و الواجبات (األفعال) بأوامر العمليات أو بصكوك قيادة و سيطرة أخرى مشاهبة (تعليمات مشاهبة وإجراءات
مراقبة صادرة عن القيادة).

القانون والسياسة الساريان
 - 4القانون الدويل .إن إدارة (إجراء) العمليات العسكرية حيكمها (حيكمه) القانون الدويل ،مبا يف ذلك قانون
النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) (ويشار إليه أيضاً مبصطلح "قانون احلرب" ،أو "القانون الدويل اإلنساين (الدويل)")،
و"قانون حقوق اإلنسان الدويل الساري" .وإن الدول واألفراد على حد سواء ملزمون بالتقيد بقانون النزاعات املسلحة
(الصراع املسلح) .ومجيع الدول ملزمة بتدريب قواهتا على االلتزام بقانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) ،وأحكام
يسه َل وضع قواعد االشتباك لتوفري
القانون الدويل األخرى اليت تؤثر يف العمليات العسكرية .ويُقصد هبذا الدليل أن ِّ
استخدام صائب للقوة امتثاالً للقانون الدويل .فالدول ملزمة بقانون جنيف وقانون الهاي .ورمبا تكون الدول خاضعة
اللتزامات تعاهدية خمتلفة ولديها تفسريات خمتلفة و/أو تطبيق خمتلف للقانون التعاهدي والقانون الدويل العريف .ويف
العمليات املتعددة الدول ،يلزم تعريف هذه االختالفات وإدراجها يف ختطيط العمليات وتنفيذها.
 - 1القوانني الوطنية .جيب على القوات املسلحة لكل بلد أن متتثل قوانينه الوطنية .فالقوانني الوطنية لبعض الدول،
مثالً ،رمبا تقيد قدرة القوات على استخدام القوة ،ال سيما القوة القاتلة (الفتاكة) ،حلماية الغري أو للدفاع عن
املمتلكات .بناء على ذلك ،ميكن أن تصدر بعض الدول قيوداً أو تعليمات مفصلة لتعزيز قواعد االشتباك يف العمليات
اضع) مع الدول املتعددة الشريكة
املتعددة الدول .وينبغي مشاركة هذه القيود أو التعليمات ،و إىل أبعد حد ممكن( ،التو ُ
( ،إىل أبعد حد ممكن ،على هذه القيود والتعليمات) .ومن األمهية مبكان تعريف القادة العاملني يف العمليات املتعددة
الدول بأي قيود من هذا القبيل ،لكي يستخدموا القوات بكفاءة وفعالية.
 - 2السياسة الوطنية .كما أنه ميكن أن تكون للدول مواقف قانونية خمتلفة بشأن مسائل معينة ،جيب أن يأخذ
التخطيط و إدارة (تنفيذ) العمليات العسكرية يف احلسبان املواقف السياسية الوطنية املختلفة .ورمبا ال تتفق بعض
اخليارات العسكرية ،املتاحة مبوجب القانون الدويل والقانون الوطين ،مع مقاصد السياسة الوطنية ،إما بوجه عام أو فيما
يتعلق بعملية معينة .ورمبا حتد بعض الدول يف بعض المروف ،مثالً ،من املستويات املسموح هبا لإلصابات العرضية أو
األضرار اجلانبية (التبعية) إىل مستويات دون املستوى املقبول مبوجب قانون النزاعات (الصراعات) املسلحة ،بينما ال
تسمح دول أخرى لقواهتا العسكرية أن تقوم بأنشطة إلنفاذ القوانني يف عمليات متعددة الدول ،ويلزم حتديد سياسة
االختالفات هذه (تعريف هذه االختالفات السياسية) وإدراجها يف ختطيط العمليات وتنفيذها .ويسمح هذا الدليل
بوضع قواعد اشتباك تنص على تنفيذ عمليات ُميتثل فيها للسياسة الوطنية.
 - 7العمليات املتعددة الدول .ينبغي للدول املشاركة ،يف العمليات املتعددة الدول ،أن تعمل مبوجب ترتيبات قواعد
اشتباك متماسكة .فاالختالفات السياسية والقانونية ميكن أن تؤدي إىل قواعد اشتباك خمتلفة بني أفراد القوة املتعددة
الدول .ورمبا تكون قواعد االشتباك املختلفة مصدراً للخالف يف تنفيذ العمليات .وأفضل طريقة حلل املشاكل اليت تمهر
مضاعف) مشرتك فيما بينها.
من هذا النوع هي التفاوض ال األخذ بطريقة تؤدي إىل قواعد اشتباك تعكس أدىن قاسم ( َ
اض ُع عليها) مع أعضاء القوة (القوات)
وإذا ُوجدت خالفات غري قابلة للتوفيق يف قواعد االشتباك ينبغي مشاركتها (التو ُ
اآلخرين حيثما كان ذلك مالئما" (أمكن ذلك).
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الباب الثاني :الدفاع عن النفس
 - 5فئات الدفاع عن النفس .يعرتف القانون الدويل والقوانني الوطنية جلميع الدول حبق الدفاع عن النفس ،وهو
استخدام القوة للدفاع ضد هجوم أو هجوم وشيك .والدفاع عن النفس متاح يف مجيع احلاالت (األوضاع) ،مبا يف ذلك
النزاع (الصراع) املسلح .ختتلف القوانني الوطنية يف حتديد تعريف و مضمون حق الدفاع عن النفس .ونتيجةً لذلك،
ميارس األفراد والوحدات هذا احلق كلٌّ وفق قانونه الوطين .وال يكون الدفاع عن النفس يف بعض الدول حمكوماً مبوجب
قواعد االشتباك .و بالنسبة لبعض الدول فإن مصطلح "العمل العدائي" ومصطلح "النية العدائية" يتصالن بإجناز املهمة
أكثر منه (ال) بالدفاع عن النفس .وقد اعتمد هذا الدليل ما يرى صائغوه بأنه وجهة النمر األكثر قبوالً بوجه عام ،بينما
يعرتفون بأن الدول قد تكون هلا نُ ُـهج خمتلفة .على أي حال ،يُقصد بالدليل أن تستخدمه مجيع الدول .وألغراض هذا
الدليل ،يُنمر يف حق الدفاع عن النفس على أربعة مستويات.
الدفاع الفردي عن النفس .يشري هذا إىل حق الفرد يف الدفاع عن نفسه (أو نفسها يف حالة املرأة)
أ-
(ويف بعض احلاالت عن أفراد آخرين) من هجوم أو هجوم وشيك .بعض الدول تسمح للقادة باحلد
من الدفاع الفردي عن النفس بنفس الطريقة اليت ُحي ُّد هبا دفاع الوحدة عن نفسها (أنمر املرفق باء ،السلسلة
.)50
ب  -دفاع الوحدة عن نفسها .لقادة الوحدات احلق يف الدفاع عن وحداهتم ووحدات أخرى تابعة لدولتهم
يف وجه أي هجوم أو هجوم وشيك .ومفهوم دفاع الوحدة عن نفسها ،يف رأي بعض الدول ،هو حق وواجب
يف الوقت نفسه؛ بينما ترى دول أخرى أن هذا املفهوم هو حق فقط .وتسمح بعض الدول بأن يكون حق
الوحدة يف الدفاع عن نفسها حمدوداً بأوامر من سلطة عليا .وميكن أن ميتد دفاع الوحدة عن نفسها ليشمل
وحدات وأفراداً من دول أخرى عندما تسمح بذلك قواعد االشتباك السارية( .أنمر املرفق باء ،السلسلة .)55
ج  -محاية اآلخرين .يشري هذا إىل احلق يف الدفاع عن أشخاص معينني (ال يشكلون جزءاً من القوة) ضد
هجوم أو هجوم وشيك .وترى بعض الدول أن احلق يف الدفاع الفردي عن النفس وحق الوحدة يف الدفاع عن
نفسها رمبا ال يشمل احلق يف استخدام القوة للدفاع عن مواطين دولة أخرى( .أنمر املرفق باء ،السلسلة .)59
د  -دفاع الدول عن نفسها .يشري هذا ،كما هو معرتف به يف املادة احلادية واخلمسني من ميثاق األمم
املتحدة ،إىل حق الدولة يف الدفاع عن نفسها ضد هجوم مسلح ،ويف حالة معمم البلدان  -ضد التهديد
وحيتفظ حبق اختاذ القرارات بشأن ما إذا كان سيُلجأ
هبجوم مسلح وشيك( .أنمر املرفق باء ،السلسلة ُ .)53
إىل حق دفاع الدولة عن نفسها أو ال ،على أعلى مستويات السلطة احلكومية أو التنفيذية.

 - 2العمل العدائي والنية العدائية .ألغراض هذا الدليل ،ينشأ حق استخدام القوة دفاعاً عن النفس رداًّ على عمل
عدائي (هجوم) و/أو ما يمهر من نية عدائية (هتديد هبجوم وشيك) .يعطينا التذييالن  4و 1للمرفق ألف إرشاداً بشأن
تقرير ما إذا كانت مثة نية عدائية ومقدار القوة اليت ميكن استخدامها دفاعاً عن النفس ومدة استخدامها .وميكن
للسلطات العليا أن تقدم إرشاداً ملهمة (لبعثة) حمددة بشأن مؤشرات العمل العدائي والنية العدائية.
ٍ
حدود مقررةٍ يف قواعد االشتباك (إما حتت السلسلة 50
 - 50استخدام القوة دفاعاً عن النفس .رهناً بأي
أو السلسلة  ،)55ميكن استخدام مجيع الوسائل واألعمال الضرورية واملتناسبة دفاعاً عن النفس .وحيثما مسح الوقت
وظروف العمليات ،ينبغي للقوات العسكرية أن ِّ
ِّد إلعطائه فرصة لالنسحاب أو وقف هتديداته .وال
حتذ َر الكيان املهد َ
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يسمح للقوات العسكرية أن تستخدم القوة دفاعاً عن النفس إالّ إذا كانت البدائل غري القسرية ملنع أو ردع اهلجوم أو
اهلجوم الوشيك (أو الردع) عنها (عنهما):
قد استُ ِنف َدت ،أو
أ-
ب-

غري متاحة ،أو

ج-

تُعتبَـُر غري كافية للدفاع عن القوات يف تلك المروف.

يؤ َذن باستخدام القوة بوجه عام ما دام العمل العدائي مستمراً أو النية العدائية مستمرة .وجيب أن يكون استخدام القوة
متناسباً مع سبب استخدامها ،وهذا يعين أن طبيعة القوة املستخدمة ومدة استخدامها ونطاقها (نطاقه) جيب أالّ تتجاوز
"التناسب" يف الدفاع عن النفس ومفهوم "التناسب" يف النزاع
ما هو مطلوب( .مالحمة :ال ينبغي اخللط بني مفهوم
ُ
املسلح الدويل (الصراع الدويل املسلح) ،الذي يتصل مبحاوالت ختفيض األضرار اجلانبية (التبعية) إىل احلد األدىن.
 - 55املطاردة .يشمل الدفاع عن النفس ،ودفاع الوحدة عن نفسها ،ومحاية اآلخرين ،ودفاع الدولة عن نفسها سلطة
مطاردة القوات اليت تستمر يف إظهار (تمهر) نية عدائية واالشتباك معها .ورمبا حتدد قواعد االشتباك املدى الذي يؤذن
به باملطاردة إليه ،وهذا يتوقف على الوضع العسكري والسياسي .وجيب متييز املطاردة يف حالة الدفاع عن النفس عن
"املطاردة احلثيثة" ،اليت تعترب ،ألغراض هذا الدليل ،تدبرياً من التدابري اليت ال تطبق إال يف سياق إنفاذ قانون البحار ،وهي
معرفة يف القانون البحري العريف ويف املادة  555من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،املعقودة يف عام .5259
َّ
 - 59العالقة بني قواعد االشتباك يف حالة الدفاع عن النفس ويف حالة إجناز املهمة .لألفراد والوحدات حق الدفاع
عن النفس ضد هجوم أو هجوم وشيك .وإن قواعد االشتباك اليت تصدر ملهمة (لبعثة) ما ال حتد من هذا احلق كقاعدة
عامة .وألن القوانني والسياسات الوطنية ختتلف من بلد إىل آخر ،ال ميكن أن يكون مثة اتساق ،يف كل األحوال ،يف قوة
متعددة الدول جلهة مىت (بشأن الوقت الذي) ينتهي فيه حق استخدام القوة دفاعاً عن النفس و مىت يبدأ استخدام القوة
إلجناز مهمة .وينبغي توضيح حاالت عدم االتساق هذه يف عملية التخطيط.

الباب الثالث :استخدام القوة أثناء العمليات
 - 53ميكن القول بوجه عام إن استخدام القوة ،أثناء السالم ،مسموح به يف حالة الدفاع عن النفس ،ويف ممارسة
سلطة إنفاذ القانون ،وإلجناز عمليات أو مهمات (بعثات) مسحت هبا على وجه اخلصوص سلطة وطنية عليا أو هيئة
إدارية أخرى ،كمجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،مثالً.

من املعرتف به عاملياًّ أن لألفراد والوحدات حق الدفاع عن النفس ضد هجوم أو هجوم وشيك .ومع
أ-
ذلك ،نمراً إىل أن القوانني والسياسات الوطنية خمتلفة فيما يتعلق بتطبيق الدفاع عن النفس على العمليات
العسكرية ،تنص السالسل  ،50و ،55و 59و 53من املرفق باء على قواعد اشتباك حمددة يُقصد هبا أن
توض َح مدى األذون املعطاة الستخدام القوة دفاعاً عن النفس .فبعض الدول ،مثالً ،تسمح للقادة العسكريني
ِّ
بتقييد ممارسة حق الدفاع الفردي عن النفس ،وحق الوحدة يف الدفاع عن نفسها ،بينما ال تسمح دول أخرى
بذلك.

ب  -حني ال يكون استخدام القوة مربراً مبوجب حق الدفاع عن النفس ،لكنه يكون مع ذلك ضرورياًّ
لتحقيق مهمة عسكرية مكلفة هبا القوات ،ميكن ممارسة قدر معقول من القوة ضمن حدود القيود املفروضة
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مبوجب القانون الوطين أو الدويل ذي الصلة .وتنص السالسل من  90إىل  540من املرفق باء على تدابري
إلجناز املهمة.
ج  -ميكن استخدام القوة القاتلة (الفتاكة) ضد األشخاص الذين يشكلون هتديداً وشيكاً للحياة .وإن
وجهات نمر الدول بشأن المروف األخرى اليت يسمح فيها باستخدام القوة القاتلة (الفتاكة) ختتلف اختالفاً
كبرياً بني الدول .يعطينا الدليل تدابري متعددة (الدول) لقواعد االشتباك ،وسوف يتوقف استخدامها على
القوانني والسياسات الوطنية.
 - 54ميكن ،أثناء النزاع (الصراع) املسلح ،وباإلضافة إىل الدفاع عن النفس ،أن يؤذن للقادة باالشتباك مع العدو
وفقاً لقانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح).
يتوقف مدى انطباق اجلوانب املختلفة لقانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) ،يف املقام األول،
أ-
على مسألة ما إذا كان النزاع نزاعا" (الصراع صراعاً) مسلحا" دولياًّ أو غري دويل .وإن القيادة السياسية للدولة
هي اليت تقرر ،بشكل عام ،طابع النزاع (الصراع) املسلح الذي تطبقه قواهتا املسلحة .ويستند هذا الطابع إىل
ِ
ٍ
وصياغة قواعد
لعمليات
حتليل قانوين للوضع احلقيقي .وعندما خيطط القادة الكبار ومستشاروهم القانونيون
توصف الدول األخرى النزاع ،ألن هذه
االشتباك للعمليات املتعددة الدول حيتاجون إىل معرفة كيف ِّ
أي إطار من أُطُر قانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) تطبقه هذه الدول.
التوصيفات ستؤثر يف مسألة ِّ

هاج ُم إال املقاتلون (ما مل يكونوا قد توقفوا عن
ب  -يف حاالت النزاعات (الصراع) املسلحة الدولية ال يُ َ
املشاركة (غري مشاركني) يف القتال) واملدنيون املشاركون مشاركة مباشرة يف األعمال العدائية (القتالية)،

هاجم إال احملاربون (املقاتلون)
واألهداف العسكرية .ويف حاالت النزاعات (الصراع) املسلحة غري الدولية ،ال يُ َ
(ما مل يكونوا قد توقفوا عن املشاركة (غري مشاركني) يف القتال) واملدنيون املشاركون مشاركة مباشرة يف األعمال
العدائية ،واألهداف العسكرية.

ج  -جيب أن يعرتف القادة واملخططون واملستشارون القانونيون حبقيقة أنه ليست مجيع الدول أطرافاً يف
نفس املعاهدات املتعلقة بقانون النزاعات (الصراع) املسلحة .عالوًة على ذلك ،حىت الدول اليت هي أطراف يف
املعاهدات نفسها ال تفسر القانون الذي تنطوي عليه تلك املعاهدات نفس التفسري .غري أن لغة قواعد
االشتباك تصاغ عادة بطريقة تعكس هبا عدداً من قواعد قانون النزاعات (الصراع) املسلحة ومبادئه املتكررة،
فيما يتعلق باستخدام القوة ،وهي:
’ ‘5الضرورة العسكرية  -هي املطلب الذي يكون مبوجبه للدولة احملاربة احلق يف تطبيق أي
تدابري تكون الزمة إلهناء العملية العسكرية بنجاح ،وال تكون حممورة مبوجب قانون النزعات (الصراع)
املسلحة.
’ ‘9التمييز  -مطلب التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني األعيان (األهداف) املدنية
واألهداف العسكرية ،وتوجيه العمليات ضد املقاتلني واألهداف العسكرية فقط.
’ ‘3التناسب  -حمر أي هجوم يُتوقع منه أن يسبب خسائر عرضية يف أرواح املدنيني
وإصابات يف صفوف املدنيني ،وأضراراً لألعيان (لألهداف) املدنية ،أو أن حيدث خلطا" (جمموع ًة
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مؤلفة) من هذه اخلسائر ،تكون مفرطة بالقياس إىل امليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعة من
اهلجوم.
’ ‘4اإلنسانية  -حمر إحلاق املعاناة أو اإلصابة أو الدمار الذي يكون غري ضروري فعال"
لتحقيق املقاصد العسكرية املشروعة.
’ ‘1تدابري وقائية (االحرتاس)  -جيب ،يف تنفيذ العمليات العسكرية ،بذل العناية الدائمة لتحييد
(للمحافمة على) السكان املدنيني ،و األشخاص (حياة األفراد) املدنيني ،و األعيان (األهداف)
املدنية.
’ ‘2حمر األسلحة  -حمر األسلحة اليت تسبب إصابات مفرطة (تفوق احلاجة) أو معاناة غري
مربرة (ضرورية).
 - 51املناقشة املفصلة لقانون النزاعات (الصراع) املسلحة هي خارجة عن نطاق دليل قواعد االشتباك هذا.

الباب الرابع :التوجيه السياسي للسلطات العسكرية
 - 52تقدم السلطة العليا يف الدولة أو يف قوة متعددة الدول (القوة املتعددة البلدان) توجيهاً بشأن األهداف املراد
حتقيقها عند القيام مبهمة عسكرية .وقد يشمل هذا توجيهاً بشأن املوقف القتايل للقوة ،واألذونات املعطاة والقيود
املفروضة على العمل الذي يستطيع القائد العسكري القيام به لتحقيق املهمة .وميكن للتوجيه السياسي من قبل احلكومة،
مبا يف ذلك استنتاجات التحليل القانوين ،أن حيد من حرية العمل للقادة العسكريني ومينعهم من اختاذ مجيع اإلجراءات
املسموح هلم اختاذها مبوجب القانون .غري أن التوجيه السياسي ال يشكل إذناً قانونياًّ باستخدام القوة يف تنفيذ العمليات
حيثما يكون استخدام (تكون) تلك القوة خارج حدود القانون.
 - 57تشمل قواعد االشتباك املأذون هبا ملهمة يف األحوال العادية تعليمات حمددة فيما يتعلق باستخدام القوة.
لذلك ،تعكس قواعد االشتباك بوجه عام ،باإلضافة إىل الدفاع عن النفس ،عناصر متعددة ،مبا فيها التوجيه السياسي
من السلطات العليا ،واالعتبارات التكتيكية للمهمة املعنية ،وقانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) .وتكون القواعد
املوجزة وغري الغامضة أساسية.
 - 55ميكن أيضاً أن تقدم القيادة السياسية توجيهاً سردياًّ ملقاصدها وأهدافها السياسية ،لتمكني القادة العسكريني
من االستجابة بالشكل املناسب لتطورات الوضع .وينبغي توضيح هذا التوجيه بلغة سهلة واضحة ،وجيب أن تعكس
قواعد االشتباك هذا التوجيه يف سياق املهمة .ورمبا يتغري هذا التوجيه إذا حتققت أهداف املهمة وبلغت أذون قواعد
االشتباك نُضجها لتعكس التغريات يف السياسة وسياق املهمة.

الباب الخامس :منهجية الصياغة
 - 52صيغت قواعد االشتباك الواردة يف هذا الدليل كسلسلة من احملمورات والقيود واملسموحات مبينة يف جمموعة
القواعد الواردة يف املرفق باء .يعتمد هذا الدليل هنجاً "تقييدياًّ" ملا هو مأذون به .وهذا يعين أنه إذا مل تتناول قواعد
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االشتباك تدبرياً ما ،جيب على القادة العسكريني أن يفرتضوا أنه ليست لديهم أي سلطة الختاذه (باستثناء الدفاع الفردي
عن النفس ودفاع الوحدة عن نفسها) .وفيما يتعلق مبمارسة حريات املالحة والطريان فوق املناطق (أي حريات أعايل
البحار ،واملرور الربيء ،واملرور العابر ،والدخول للمساعدة) ،ال يلزم وضع أحكام حمددة يف قواعد االشتباك إال إذا كان
املقصود هو تقييد هذه احلقوق .ومع ذلك ،توضع تدابري إما لإلذن هبذه األعمال أو حلمرها لتيسري التوضيح.

 - 90يعطينا املرفق باء قائمة خبيارات قواعد االشتباك اليت ميكن وضعها على مقاس مهمة حمددة .ورمبا متلي طبيعة
العملية (أو العمليات) على املخططني أو القادة أن يقرتحوا قواعد غري مشمولة يف هذا الدليل .ويف هذه احلاالت ،ميكن
استخدام القواعد ”االحتياطية“ الواردة يف السلسلة ذات الصلة ،أو استخدام جمموعة جديدة .ترد عينة من قواعد
االشتباك يف التذييل  5من املرفق جيم.
 - 95عندما يُدرج املصطلح اإلجنليزي "َ ( "SPECIFYحدِّد) يف نص القاعدة يشري هذا املصطلح إىل ضرورة إضافة
معامل حمددة تركز على تطبيق القاعدة .ورمبا تكون هذه املعامل متصلة مبدى اإلطالق ،أو بأنواع معينة من األسلحة ،أو
جنسيات (قوميات) معينة ،أو أعمال معينة ،أو سلوك معني .بناء على ذلك ،كلما ظهر هذا املصطلح جيب إدراج
كلمات حمددة يف التدبري الوارد يف القواعد لتوضيح معىن القاعدة أو تقييده على قياس املقصود هنا.
 - 99عندما تأذن قواعد االشتباك باستخدام القوة القاتلة (الفتاكة) ،يأذن هذا باستخدام مجيع الدرجات األقل من
القوة املسموح هبا قانوناً ،وصوال" حىت القوة القاتلة (الفتاكة)  -وهي مشمولة هنا .وإن التكتيكات ،والتقنيات،
واإلجراءات الفعلية الستخدام القوة ،أو استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ،يتفاوت بناءً على عوامل مثل البيئة ،ونمم
األسلحة املتوفرة ،والتهديد السائد ،والقانون الساري .وإن االستخدام التكتيكي لقواعد االشتباك املوافق عليها مسألة
مرتوكة حلكم القائد.
 - 93ميكن االحتفاظ بقواعد حمددة لتفعيلها بسلطة قيادية حمددة .ومعىن هذا هو أنه ال ميكن استخدام القاعدة
إال بناء على موافقة إجيابية حمددة من القائد احملدد .وتُطلَب هذه املوافقة بوجه عام ومتنح بأسرع الوسائل املناسبة وتؤَّكد
رمسياًّ .يضاف إىل ذلك أن هذه املوافقة رمبا تكون على أساس كل حالة بعينها ،أو تُعطى لفرتة زمنية حمددة ،أو منطقة
جغرافية حمددة ،أو مهمة حمددة .ويشار إىل االحتفاظ بقاعدة ما بإشارة إضافية إىل القاعدة املذكورة تنص على مستوى
املوافقة .والشكل املعتمد يف هذا الدليل هو كما يلي:
حدِّد مستوى السلطة ،أي قائد القوة).
مذكرة توضيحيةُ :حيتفظ هبذه القاعدة بذكر ( َ

 - 94بينما ميكن للقادة أن يقيدوا تدابري قواعد االشتباك الصادرة ،إال أهنم ال يستطيعون أن يأذنوا لقواهتم بتجاوزها.
وجيب على القادة  -جبميع املستويات  -الذين مل يتأكدوا من مالءمة قواعد االشتباك أن يطلبوا على الفور تغيرياً أو
توضيحاً .يضاف إىل ذلك أنه إذا اعتُربت قواعد االشتباك غري واضحة أو غري كافية ،جيب على القادة أن يلتمسوا على
الفور توضيحاً من السلطة العليا.

الباب السادس :إجراءات قواعد االشتباك
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جملس) إدارة منممة دولية ،وفقاً إلجراءاهتا
 - 91املوافقة .تأذن بإصدار قواعد االشتباك
ُ
السلطات الوطنيةُ أو هيئة ( ُ
عني العاملون عليها (موظفوها) كجزء من عملية ختطيط
ومبوافقة وطنية (مثل األمم املتحدة) .وتوضع قواعد االشتباك ويُ َّ
العمليات ،إما بالتوازي مع وضع خطة العمليات (العملية) ذات الصلة أو كجزء منها ،أو بالتوازي مع أمر العمليات
(األمر بالعملية) أو كجزء منه .وميكن إدراجها يف هذه الوثائق أو نشرها على حدة كرسالة أو يف شكل آخر .وحتدد
خطة العمليات (العملية) أو أمر العمليات (األمر بالعملية) املنطقة اجلغرافية (منطقة العمليات) اليت تسري عليها قواعد
االشتباك هذه .وتُدرج بعض الدول طلبها لقواعد اشتباك حمددة خصيصاً ملهمة معينة مباشرةً يف مسودة أمر العمليات
(األمر بالعملية).
 - 92املراجعة .جيب مراجعة قواعد االشتباك بصورة مستمرة لضمان وضوحها وشرعيتها ،وضمان أهنا كافية ملعاجلة
متطلبات املهمة ،وأهنا تعطي القائد الصالحيات الالزمة ملعاجلة التهديد بكفاءة .وترد مناذج الرسائل اليت تُستخدم لطلب
قواعد االشتباكات ،ولإلذن هبا ،ولتنفيذها يف التذييل  9للمرفق جيم.
 - 97األمن .مع أن قواعد االشتباك املوضوعة للتدريب واملناورات رمبا ال تكون سرية ،فإن قواعد االشتباك املعدة
سرية خطة العمليات (العملية) أو أمر
للعمليات الفعلية تكون بوجه عام سرية وتكون سريتها مصنفة على مستوى ِّ
العمليات (األمر بالعملية).
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المرفق ألف

إرشادات بشأن التخطيط وتعيين الموظفين
-5

يقدم هذا املرفق اإلجراءات املوصى هبا لوضع قواعد االشتباك وتعيني العاملني عليها (موظفيها) و نشرها.
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يشمل هذا املرفق التذييالت التالية:
التذييل 5

إجراءات التخطيط

التذييل 9

إرشادات بشأن البيئة على وجه التحديد

التذييل 3

املهمة -اعتبارات حمددة بشأن التخطيط )اعتبارات ختطيط بشأن املهمة على وجه التحديد(

التذييل 4

إرشادات بشأن النية العدائية

التذييل 1

تصعيد القوة يف الدفاع عن النفس

التذييل  2االستهداف (تعيني األهداف) وقواعد االشتباك
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التذييل  0للمرفق ألف

إجراءات التخطيط
 - 5إن وضع قواعد اشتباك فعالة وتنفيذها هو على جانب كبري من األمهية إلجناز املهمة .ويقدم هذا التذييل
مبادئ توجيهية مقرتحة إلدراج وضع قواعد االشتباك يف التخطيط العمليايت (ختطيط العملية).
 - 9تأذن بوضع قواعد االشتباك السلطات الوطنية (كالًّ على حدة أو جمتمعة) أو تأذن هبا يف بعض األحيان هيئة
إدارة القوة املتعددة الدول اليت تعمل حتت مملة منممة دولية (مثل األمم املتحدة ،أو منممة حلف مشال األطلسي ،أو
االحتاد األفريقي ،أو االحتاد األورويب) .وينبغي أن يكون وضع قواعد االشتباك جزءاً من عملية التخطيط العمليايت
(ختطيط العمليات).
 - 3ينبغي أن يُنمر يف إنشاء وحدة ختطيط لقواعد االشتباك .وينبغي أن تكون الوحدة بقيادة أركان (موظفي)
عمليات وتشمل مستشارين قانونيني ،ومستشارين سياسيني وضباط (موظفني) هلم خربة متخصصة يف العمليات الربية،
و/أو اجلوية ،و/أو البحرية و/أو عمليات الفضاء اخلارجي ،و/أو عمليات الفضاء اإللكرتوين ،حسب االقتضاء .ويف
العمليات املتعددة الدول يكون التعامل مع قوة أخرى متعددة الدول أمراً أساسياًّ.
 - 4تقع مسؤولية صياغة قواعد االشتباك يف العادة على عاتق أركان (موظفي) العمليات أو اخلطط اجلارية
والسياسة العامة ،لكن هذا خيتلف من دولة إىل أخرى .وينبغي أن يقوم املستشار القانوين بدور كبري يف املساعدة على
صياغة قواعد االشتباك ويعمل كمساعد رئيسي ألركان (ملوظفي) العمليات الذين يصوغون قواعد االشتباك.
 - 1يضمن املستشارون القانونيون اتساق قواعد االشتباك مع القانون ذي الصلة ،و بأهنا تعكس التفويضات
(الواليات) السياسية والسياسات الوطنية للدول املسامهة يف القوة .لذلك ،سيحتاج املستشارون القانونيون إىل حتليل
األساس القانوين للمهمة واإلطار القانوين الذي ينمم استخدام القوة ،آخذين يف احلسبان توصيف النزاع (الصراع).
ويشمل هذا تعيني طبيعة العملية ،مبا يف ذلك مسألة ما إذا كانت نزاعا" (صراعاً) مسلحاً أم ال ،وإن كانت كذلك
فطبيعة النزاع (الصراع) املسلح (أدويل هو أم غري دويل).
 - 2حاملا تتم صياغة قواعد االشتباك ويوافَ ُق عليها (أنمر قائمة البنود املتعلقة بصياغة قواعد االشتباك الواردة يف
املرفق باء) ،تنشر بإعطائها للقوة .وتكون قواعد االشتباك يف العادة مدرجة يف وثيقة ختطيط العملية أو األمر هبا أو
مرتبطة بتلك الوثيقة .وميكن ،باإلضافة إىل ذلك ،أن يكون اإلرشاد بشأن استخدام القوة مدرجاً أو مشاراً إليه يف أجزاء
أخرى من وثائق التخطيط أو األوامر .وعندما حيدث ذلك جيب احلرص حرصاً كبرياً على ضمان التنسيق بني األجزاء
املختلفة احملتوية على إرشاد بشأن قواعد االشتباك.
 - 7ينبغي إيالء االعتبار إلجياد منتجات ذات صلة بقواعد االشتباك (بطاقات ،ووثائق معلومات ،إخل) توجز
األحكام الرئيسية يف قواعد االشتباك لتوزيعها على أفراد القوات العاملة وتدريبهم عليها .يضاف إىل ذلك أن من املفيد
وضع مصفوفة لقواعد االشتباك توجز قواعد االشتباك لكل دولة شريكة يف القوة املتعددة الدول (أنمر التذييل  3للمرفق
جيم).
 - 5ينبغي تقييم قواعد االشتباك باستمرار من قبل قادة القوة على املستوي التكتيكي وعلى مستوى العمليايت
(العملية برمتها) ،لكي يتسىن إجراء التعديالت املالئمة أثناء تطور املهمة ،وكلما تغريت صورة املعلومات املخابراتية
(ال سيما هتديدات الوحدات (اليت) على املستوى التكتيكي) ،وكذلك كلما تغريت تكتيكات العدو وتقنياته وإجراءاته،
عند االقتضاء .وينبغي طلب أو تنفيذ تدابري جديدة عند الضرورة لضمان بقاء قواعد االشتباك متسقة مع املهمة ،ووضع
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التذييل  0للمرفق ألف
العملية (ال سيما التهديد) ،واإلرشاد السياسي واإلرشاد بشأن السياسة العامة ،والقانون .وإن اقرتاح أو تنفيذ التغيريات
يتحقق بواسطة إجراءات طلب قواعد االشتباك ،واإلذن هبا ،وتنفيذها (أنمر التذييل  9للمرفق جيم) .وحيثما اعتُ ِق َد أن
قواعد االشتباك فيها غموض ينبغي التماس توضيحها من القيادة العليا.
 - 2من شأن التدريب القائم على أساس سيناريو أن يضمن أن قواعد االشتباك قد فُهمت وطُبِّـ َقت على الوجه
الصحيح من قبل مجيع وحدات القوة وأفرادها .وجيب أن جيتمع قادة القوة املتعددة الدول مع القادة التابعني هلم لضمان
الفهم املشرتك لقواعد االشتباك.

- 11 -

التذييل  2للمرفق ألف

إرشادات بشأن البيئة على وجه التحديد
0-2

العمليات البرية
أ  -مقدمة
الصفة املميزة للعمليات الربية هي أهنا تأخذ شكل السيادة اإلقليمية ،سواء أكان ذلك بإذن أو من دون إذن
احلكومة ذات السيادة.
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك للعمليات الربية هي:
’ ‘5األساس القانوين للوجود واألنشطة يف اإلقليم السيادي لدولة أخرى :مسألة ما إذا كان النشاط
العسكري ،على وجه اخلصوص ،يتمتع مبوافقة الدولة (أو الدول) اليت جيري يف أراضيها.
’ ‘9حيثما تكون الدولة قد أعطت موافقتها ،مسألة ما إذا كان قانون الدولة اليت توجد فيها القوات
سارياً عليها أم ال ،خصوصاً مدى أي اتفاقية بشأن مركز القوات ،أو مذكرة تفاهم ،أو ترتيب دويل آخر.
’‘3

مسألة ما إذا كان مثة أساس قانوين للقبض (لالعتقال) أو االحتجاز.

ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:



















محاية حرية احلركة لألشخاص (السلسلة )95
الطلقات التحذيرية (السلسلة )93
تفتيش األشخاص واحتجازهم (السلسلة )91
احملايدون (السلسلة )39
استخدام القوة حلماية املمتلكات (السلسلة )40
تفتيش املمتلكات واالستيالء عليها وتدمريها (السلسلة )49
حتديد املواقع اجلغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عرب احلدود (السلسلة )10
حتديد املواقع النسبية لوحدات القوة (السلسلة )13
إجراء مناورات يف حضور عدو حمتمل (السلسلة )14
التحويالت (السلسلة )11
استخدام العوائق (القصبات) واحلواجز (السلسلة )12
املناطق احملددة (السلسلة )17
التحرش (السلسلة )25
ُّ
اجملسات واإلنارة (السلسلة )23
استخدام األلغام األرضية ،والذخائر العنقودية ،و االشراك اخلداعية (األفخاخ املتفجرة)
(السالسل )59-50
مساعدة السلطات املدنية (السلسلة )550
التجمهر وأعمال الشغب (السلسلة )590
مكافحة
ُ
عمليات اإلعالم (السالسل )533-530
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2-2

العمليات البحرية
أ  -مقدمة

الصفة املميزة للبيئة البحرية هي أهنا تشمل مناطق خاضعة للسيادة اإلقليمية للدول (مياه وطنية وفضاء جوي
وطين) ومناطق غري خاضعة للسيادة اإلقليمية ألي دولة (املياه الدولية والفضاء اجلوي الدويل).
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك للعمليات البحرية هي:
’ ‘5املنطقة البحرية اليت جترى فيها العمليات والنمام القانوين الذي يسري عليها ،مبا يف ذلك حقوق
املالحة فيها والطريان فوقها ،وواجب الدول الساحلية ودول العلم وحقوقها ،وحقوق احملايدين واجلهات
األخرى غري املشاركة وواجباهتم.

’ ‘9األساس القانوين للعملية ،مبا يف ذلك أي سلطة قانونية حمددة إلجراء العمليات يف املياه الوطنية
أو إجراء عمليات حمر حبري.
’‘3

مبدأ احلصانة السيادية.

ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:

















منع التدخل يف شؤون السفن والطائرات (السلسلة )99
الطلقات التحذيرية (السلسلة )93
إطالق النار املعطِّلة (السلسلة )94
تفتيش األشخاص واحتجازهم (السلسلة )91
احملايدون (السلسلة )39
تفتيش املمتلكات واالستيالء عليها وتدمريها (السلسلة )49
حتديد املواقع اجلغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عرب احلدود (السلسلة )10
التحويالت (السلسلة )11
املناطق احملددة (السلسلة )17
التحرش (السلسلة )25
ُّ
اجملسات واإلنارة (السلسلة )23
إنفاذ القانون البحري (السلسلة )20
االتصال بالغواصات (السلسلة )25
األلغام البحرية (السلسلة )29
اعتالء السفن (السلسلة )23
قمع القرصنة (السلسلة )24
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3-2

العمليات الجوية
أ  -مقدمة
الصفة املميزة للبيئة اجلوية هي أهنا جترى يف الفضاء اجلوي الوطين والفضاء اجلوي الدويل.
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك للعمليات اجلوية هي:
’‘5
فوقها.

املنطقة اليت جترى فيها العمليات والنمام القانوين الذي يسري عليها ،مبا يف ذلك حقوق الطريان

’ ‘9اعرتاض الطائرات املدنية واستخدام القوة ضدها هي وأي طائرات أخرى حممية على وجه
اخلصوص ،كالطائرات الطبية.
ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:
















منع التدخل يف شؤون السفن والطائرات (السلسلة )99
الطلقات التحذيرية (السلسلة )93
تعيني األهداف (السلسلة )35
احملايدون (السلسلة )39
تفتيش املمتلكات واالستيالء عليها وتدمريها (السلسلة )49
حتديد املواقع اجلغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عرب احلدود (السلسلة )10
حتديد املواقع النسبية لوحدات القوة (السلسلة )13
التحويالت (السلسلة )11
املناطق احملددة (السلسلة )17
التحرش (السلسلة )25
ُّ
متابعة ،ومراقبة ووسم (املراقبة والرصد وإطالق إشارات يف اجلو) (السلسلة )29
االتصال بالغواصات (السلسلة )25
استخدام الذخائر جو – أرض (املطلقة من اجلو إىل األرض) (السلسلة )500
استخدام الذخائر جو – (املطلقة من اجلو إىل حتت) دون سطح األرض (السلسلة )505
االشتباكات جو  -جو (السلسلة )509
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1-2

عمليات الفضاء الخارجي
أ  -مقدمة
الصفات املميزة للفضاء اخلارجي هي أنه يقع خارج نطاق سيادة أي دولة وأن مجيع الدول تتمتع حبرية الوصول
إليه واستخدامه.
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك لعمليات الفضاء اخلارجي هي:
’ُ ‘5حيمر وضع أسلحة تقليدية على سطح القمر واألجرام السماوية ،ووضع أسلحة نووية وغريها من
أسلحة الدمار الشامل يف أي جزء من الفضاء اخلارجي.
’‘9

ال تستطيع أية دولة أن تدعي أن هلا سلطاناً أو سيادة على أي جزء من الفضاء اخلارجي.

’ ‘3استخدام السواتل للمراقبة واالتصال واملالحة ألغراض عسكرية ،والتحليق بالقذائف فوق أراضي
الغري ،ووضع األسلحة التقليدية يف السواتل ليست أنشطة حممورة.
’‘4

بعد تسوية مسألة تقرير أين ينتهي الفضاء اجلوي الوطين ويبدأ الفضاء اخلارجي.
مل تتم ُ

ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:


0-2

التدخل يف اتصاالت السواتل (السلسلة )540
حتييد/تدمري السواتل (السلسلة )545

عمليات الفضاء اإللكتروني
أ  -مقدمة

الصفة املميزة للفضاء االلكرتوين (احلاسويب) هي أنه بيئة نمرية وال يقع حتت والية أية دولة بعينها .وإن عمليات
شبكة احلواسيب هي الشكل الرئيسي للعمليات يف الفضاء اإللكرتوين وهي غالباً ما تكون غري حركية ،مما جيعل
حتديد (تقرير) العمل العدائي والنية العدائية مسألة صعبة.
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك لعمليات الفضاء اإللكرتوين هي:
’ ‘5تتفاوت القوانني املدنية واجلنائية الوطنية والدولية ،والسياسات الوطنية تفاوتاً كبرياً يشأن اجلوانب
القانونية لعمليات الشبكة احلاسوبية .عالوًة على ذلك يوجد يف معاهدات االتصاالت املتعددة األطراف
والثنائية أحكام تؤثر يف سلوك عمليات الشبكة احلاسوبية.
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’ ‘9على الرغم من كون العمليات يف الفضاء اإللكرتوين غري حركية فهي قد تشكل عمالً عدائياًّ
ونية عدائية .إن عوامل حتديد كل من العمل و النية العدائيني تتضمن مستوى احلدة ،و العالقة السببية ،و
التوجيه املباشر و اآلثار املرتتبة عن العملية.

ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:




عمليات الشبكة احلاسوبية (السلسلة )535
التدخل يف اتصاالت السواتل (السلسلة )540
حتييد/تدمري السواتل (السلسلة )545
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المهمة -اعتبارات محددة بشأن التخطيط (اعتبارات تخطيط بشأن المهمة على وجه التحديد)
0-3

عمليات السالم
أ  -مقدمة
الصفات املميزة لعمليات السالم هي أهنا تشمل مزجياً من القوات العسكرية والوكاالت الدبلوماسية واإلنسانية،
صم ُم لتحقيق حل سلمي أو أحوال حمددة أخرى.
وأهنا تُ َّ

ب  -االعتبارات القانونية

االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك هي:
’ ‘5األساس القانوين للوجود واألنشطة يف اإلقليم السيادي لدولة أخرى :مسألة ما إذا كان النشاط
العسكري ،على وجه اخلصوص ،يتمتع مبوافقة الدولة (أو الدول) اليت جيري يف أراضيها.
’ ‘9حيثما يشمل األساس القانوين للوجود قراراً صادراً عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،مسألة
ما إذا كان (سواء أكان) اعتماد القرار مبوجب الفصل السادس أو الفصل السابع.
’ ‘3مسألة ما إذا كان القرار املتخذ مبوجب الفصل السابع يعطي السلطة الختاذ "مجيع الوسائل
الضرورية" ،وما إذا كان أساس استخدام القوة ينحصر يف الدفاع عن النفس ،الذي رمبا يشمل الدفاع عن
أشخاص معينني.
’‘4

مدى أي اتفاق بشأن مركز القوات ،أو مذكرة تفاهم ،أو ترتيب دويل آخر.

ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:

















محاية حرية احلركة لألشخاص (السلسلة )95
الطلقات التحذيرية (السلسلة )93
تفتيش األشخاص واحتجازهم (السلسلة )91
استخدام القوة حلماية املمتلكات (السلسلة )40
تفتيش املمتلكات واالستيالء عليها وتدمريها (السلسلة )49
حتديد املواقع اجلغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عرب احلدود (السلسلة )10
حتديد املواقع النسبية لوحدات القوة (السلسلة )13
التحويالت (السلسلة )11
استخدام العوائق (العقبات) واحلواجز (السلسلة )12
اجملسات واإلنارة (السلسلة )23
استخدام القوة ملساعدة السلطات املدنية ،مبا يف ذلك إنفاذ القوانني (السلسلة )550
تفتيش األشخاص واحتجازهم و القبض عليهم (اعتقاهلم) (اجملموعة )555
معاملة األشخاص احملتجزين و املقبوض عليهم (املعتقلني) (السلسلة )559
التجمهر وأعمال الشغب (السلسلة )590
مكافحة
ُ
عوامل مكافحة الشغب (السلسلة )595
ذخائر مكافحة الشغب/خراطيم املياه (السلسلة )599
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2-3

عمليات إخالء غير المقاتلين
أ  -مقدمة
الصفة املميزة لعمليات إخالء غري املقاتلني هي أهنا تساعد إدارات حكومية لدول أخرى يف إخالء مواطنيها أو
أشخاص حمددين آخرين من ظروف هتددهم يف دولة أجنبية أو مضيفة .إن عمليات إخالء غري املقاتلني هي
باألساس عمليات دفاعية بطبيعتها( .تشمل مناطق خاضعة للسيادة اإلقليمية للدول (مياه وطنية وفضاء جوي
وطين) ومناطق غري خاضعة للسيادة اإلقليمية ألي دولة (املياه الدولية والفضاء اجلوي الدويل).
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك هي:
’ ‘5األساس القانوين للوجود يف اإلقليم السيادي (مبا يف ذلك املياه الوطنية والفضاء اجلوي اإلقليمي)
للدولة اليت ُخيلى منها غري املقاتلني؛ وعلى وجه اخلصوص مسألة ما إذا كانت عملية اإلخالء تتم مبوافقة
الدولة املضيفة ،وبناء على ذلك مسألة ما إذا مكان السياق مسموحاً به ،غري مؤكد ،أو م ٍ
عاد.
ُ
ً
’‘9

مدى أي اتفاق بشأن مركز )حالة التفاقية( القوات ،أو مذكرة التفاهم ،أو ترتيب دويل آخر.

ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:















محاية حرية احلركة لألشخاص (السلسلة )95
الطلقات التحذيرية (السلسلة )93
تفتيش األشخاص واحتجازهم (السلسلة )91
تفتيش املمتلكات واالستيالء عليها وتدمريها (السلسلة )49
حتديد املواقع اجلغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عرب احلدود (السلسلة )10
حتديد املواقع النسبية لوحدات القوة (السلسلة )13
التحويالت (السلسلة )11
استخدام العوائق (العقبات) واحلواجز (السلسلة )12
اجملسات واإلنارة (السلسلة )23
استخدام القوة ملساعدة السلطات املدنية ،مبا يف ذلك إنفاذ القوانني (السلسلة)550
مكافحة التجمهر وأعمال الشغب (السلسلة )590
عوامل مكافحة الشغب (السلسلة )595
ذخائر مكافحة الشغب/خراطيم املياه (السلسلة )599
تدابري احلرب اإللكرتونية (السلسلة )530
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3-3

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة في حاالت الكوارث
أ  -مقدمة
الصفات املميزة للمساعدة اإلنسانية/اإلغاثة يف حاالت الكوارث هي أهنا بوجه عام برامج قصرية األجل لتخفيف
تكمل جهود السلطات املدنية احمللية أو
حدة املعاناة الناجتة عن كوارث طبيعية أو كوارث من صنع اإلنسان ،وهي ِّ
وكاالت أخرى مبوافقة الدولة املضيفة.
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك هي:
’‘5

مسألة ما إذا كان محل السالح ضرورياًّ ،وما إذا كانت الدولة املضيفة قد وافقت عليه.

’‘9

مدى أي اتفاق بشأن مركز (حالة اتفاقية) قوات ،أو مذكرة تفاهم ،أو ترتيب دويل آخر.

’‘3

القيود اليت تفرضها الدولة املضيفة على العمليات.

ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:






1-3

حرية احلركة لألشخاص (السلسلة )95
حتديد املواقع اجلغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عرب احلدود (السلسلة )10
استخدام القوة ملساعدة السلطات املدنية ،مبا يف ذلك إنفاذ القوانني (السلسلة )550
مكافحة التجمهر وأعمال الشغب (السلسلة )590
عوامل مكافحة الشغب (السلسلة )595
ذخائر مكافحة الشغب/خراطيم املياه (السلسلة )599

مساعدة السلطات المدنية
أ  -مقدمة
ينطوي حكم مساعدة السلطات املدنية على عمليات حملية تؤدي فيها القوات العسكرية وظائف مدنية هي يف
العادة من مسؤوليات وكاالت حكومية أخرى.
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك هي:
’‘5
’‘9

مسألة ما إذا كان محل السالح الشخصي ضرورياًّ.
مسألة ما إذا كانت سلطة القبض (االعتقال) أو االحتجاز الزمة.

- 19 -

التذييل  3للمرفق ألف
ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:








0-3

استخدام القوة حلماية املمتلكات (السلسلة )40
اإلذن حبمل األسلحة (السلسلة )70
استخدام القوة ملساعدة السلطات املدنية ،مبا يف ذلك إنفاذ القوانني (السلسلة )550
تفتيش األشخاص واحتجازهم و القبض عليهم (اعتقاهلم) (السلسلة )555
معاملة األشخاص احملتجزين و املقبوض عليهم (املعتقلني) (السلسلة )559
مكافحة التجمهر وأعمال الشغب (السلسلة )590
عوامل مكافحة الشغب (السلسلة )595
ذخائر مكافحة الشغب/خراطيم املياه (السلسلة )599

عمليات الحظر البحري
أ  -مقدمة
الصفة املميزة لعمليات احلمر البحري هي أهنا تنطوي على فرض السفن احلربية (و/أو الطائرات العسكرية)
واليتها على مراكب و/أو طائرات دول أخرى .ويكون لكل دولة مشاركة موقف وطين إزاء ما هو مسموح هلا
بأن تفعله (سواء أكان ذلك مسألة قانون أو مسألة سياسة عامة) يف املياه الدولية والفضاء اجلوي الدويل فيما
يتعلق بسفن الدول األخرى وطائراهتا.
ب  -االعتبارات القانونية
االعتبارات القانونية الرئيسية لدى صياغة قواعد االشتباك هي:
’ ‘5املنطقة البحرية اليت جترى فيها العمليات والنمام القانوين الذي يسري عليها ،مبا يف ذلك حقوق
املالحة فيها والطريان فوقها ،وواجب الدول الساحلية ودول العلم وحقوقها ،وحقوق احملايدين واجلهات
األخرى غري املشاركة وواجباهتم.

’ ‘9األساس القانوين للعملية ،مبا يف ذلك أي سلطة قانونية حمددة إلجراء العمليات يف املياه الوطنية
أو إجراء عمليات حمر حبري.
’‘3

مبدأ احلصانة السيادية.

’ ‘4اختالف املواقف القانونية والسياسات (السياسية) الوطنية بشأن احلق يف الزيارة بناءً على موافقة
قبطان السفينة.
ج  -قواعد االشتباك السارية
باإلضافة إىل القواعد اإللزامية الواردة يف الفقرة -3د ‘5’-من املرفق باء ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار قواعد
االشتباك التالية:
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منع التدخل يف شؤون السفن والطائرات (السلسلة )99
الطلقات التحذيرية (السلسلة )93
إطالق النار املعطِّلة (السلسلة )94
تفتيش األشخاص واحتجازهم (السلسلة )91
تفتيش املمتلكات واالستيالء عليها وتدمريها (السلسلة )49
حتديد املواقع اجلغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عرب احلدود (السلسلة )10
التحويالت (السلسلة )11
املناطق احملددة (السلسلة )17
التحرش وحماربته (السلسلة )25
ُّ
اجملسات واإلنارة (السلسلة )23
إنفاذ القانون البحري (السلسلة )20
اعتالء السفن (السلسلة )23
قمع القرصنة (السلسلة )24
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5-4

تعريف النية العدائية

إرشادات بشأن النية العدائية

النية العدائية هي التهديد باستخدام وشيك للقوة .ويستند التصميم على نية عدائية إىل وجود هتديد قابل
أ-
للتعريف ،يُعرف من احلالتني التاليتني:
’‘5

القدرة.

’‘9

النية.

ب  -ينشأ احلق يف استعمال القوة دفاعاً عن النفس إما عندما ُهتاجَم القوات و/أو عندما تتجلى نية عدائية.
وتتجلى النية العدائية عندما يوجد اعتقاد معقول بأن مثة هجوماً وشيكاً أو استخداماً وشيكاً للقوة ،بناءً على تقييم
مجيع الوقائع (احلقائق) والمروف املعروفة يف ذلك الوقت .ومما يذكر أن بعض الدول تسمح بأن َحيُ َّد من حق
الدفاع الفردي عن النفس أو دفاع الوحدة عن نفسها قائد القوة (أنمر السلسلتني  50و 55من املرفق باء).
التحقُّق من النية العدائية .تستخدم القوات أفضل تقدير هلا يف تقرير ما إذا كانت مثة نية عدائية ،وتأخذ يف
9-4
االعتبار ما هو متاح من عوامل املخابرات والعوامل السياسية والعسكرية ،واملؤشرات واإلنذارات ،ومجيع املعلومات األخرى
ذات الصلة ،املتعلقة بقدرات التهديدات املمكنة يف منطقة العمليات.
مؤشرات النية العدائية .ال توجد قائمة تفقُّد باملؤشرات يُقرر منها بصورة قطعية وجود نية عدائية ،فيما يلي أمثلة
3-4
تبني ،بناء على المروف ،وجود نية عدائية:
على إجراءات ميكن أن ِّ َ
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-

4-4

تسديد أسلحة أو توجيهها.
اختاذ موقف هجومي.
سد الثغرات يف حدود مرمى األسلحة.
اإلنارة مبؤشرات رادار أو ليزر.
نقل معلومات استهدافية.
وضع ألغام حبرية أو اإلعداد لوضعها.
عدم االستجابة للتدابري االستباقية (االستفزازية) الواردة يف الفقرة  4-4أدناه.

تدابري استباقية ميكن أن تساعد يف التحقُّق من وجود نية عدائية .باإلضافة إىل املؤشرات الواردة أعاله إىل النية

العدائية ،جيب على القوات ،إذا مسح الوقت والمروف ،أن تتخذ تدابري استباقية للمساعدة على تقرير ما هي نية الكيان
املقابل أو القوة املقابلة ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ح-

استفسار شفوي (أنمر التذييل  7للمرفق جيم).
إنذار شفوي (أنمر التذييل  7للمرفق جيم).
عالمات بصرية.
عالمات صوتية (ضجيج).
حواجز مادية (طبيعية).
تغري االجتاه واإلسراع لتقرير ما إذا كان العدو مستمراًّ يف اختاذ موقف هجومي.
إنارة بواسطة رادار يتحكم بإطالق النار.
إطالق طلقات حتذيرية.
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تصعيد القوة في الدفاع عن النفس
اجهُ بمروف قد يصبح استخدام القوة فيها ضرورياًّ ،من
5-1
مقدمة .يف مجيع أوضاع الدفاع عن النفس ،عندما تُو َ
املناسب أن تتحلّى بضبط النفس ،فيما يتعلق باستخدام القوة ،لكي تضمن أن الستخدام القوة ما يربره .نتيجةً لذلك،
عندما يسمح الوقت و (تسمح) المروف جيب أن يكون استخدام القوة دائماً بالتدريج (ويشار إليه أيضاً بكلمة تصعيد).
ورمبا ينطوي تصعيد القوة على تدابري متعاقبة تبدأ باستخدام تدابري قوة غري قاتلة (فتاكة) ،ورمبا تتدرج إىل استخدام تدابري قوة
قاتلة (فتاكة) .وهتدف إجراءات تصعيد القوة إىل جتنُّب استخدام القوة الذي ليس له مربر .وميكن أيضاً أن تساعد تدابري
تصعيد القوة يف تقرير وجود نية عدائية (انمر التذييل  4للمرفق ألف).
 9 - 1االستخدام التدرجيي للقوة .يتطلب االستخدام التدرجيي للقوة من األشخاص الذين يُواجهون حباجة إىل استخدام
القوة أن يستخدموا اخليار األقل ضرراً بني اخليارات املتاحة يف تلك المروف .والواقع أن واحداً من املقاصد الرئيسية
لالستخدام التدرجيي للقوة هو إجياد وقت وحيز للعمليات على أمل أالّ تكون مثة حاجة إىل تصعيد األمر إىل حد استخدام
القوة القاتلة (الفتاكة) يف حالة الدفاع عن النفس.
خيارات استخدام القوة .رمبا تكون خيارات منوعة الستخدام القوة متاحةً يف أي وضع بعينه .وغالباً ما تشمل
3-1
اخليارات املتاحة ما يلي:
أ  -احلضور.
ب  -حتذيرات صوتية وبصرية ،مبا يف ذلك إظهار األسلحة.
ج  -ضغط مادي نلني.

د  -ضغط مادي شديد.
ه  -استخدام أسلحة غري قاتلة (فتاكة) (كالعصي ،مثالً).
و  -استخدام أسلحة قاتلة (فتاكة) (كاألسلحة النارية).
اعتبارات عامة .يوجد عدد من االعتبارات العامة ينبغي أخذها يف احلسبان فيما يتعلق بسياسة االستخدام
4-1
التدرجيي للقوة ،وخياراهتا والتدريب عليها:
أ  -يُعىن االستخدام التدرجيي للقوة باستخدام اخليار الضروري .وجيب أن تُقرأ خيارات استخدام القوة يف
سياقها ،يف كل مناسبة  -مبعىن أنه جيب تقييم ما جيب أن يكون عليه احلد األدىن من الرد األول على أساس كل
حالة بعينها .فإن استخدام خيار مفرط يف حني أن خياراً أدىن منه ميكن أن يكون كافياً إىل حد معقول لتحقيق
اهلدف املتمثل يف حتييد أو إزالة التهديد يف المروف الراهنة ،رمبا تكون له عواقب قانونية على األفراد الذين
يستخدمون القوة.
أذى (كالتحذير ،مثالً ،أو إطالق الطلقات
س خيارات أقل ً
ب  -يتوقع ،عندما يسمح الوقت والمروف أن ُمت َار َ
أذى.
التحذيرية) قبل استخدام اخليارات األشد ً
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ج  -يف بعض املناسبات ميكن ،ألسباب تتعلق بالعمليات ،أن حتد قواعد االشتباك من إمكانيات الوصول إىل
خيارات لالستخدام التدرجيي للقوة تكون أقل ضرراً .فقد حتمر قواعد االشتباك ،مثالً ،استخدام الطلقات
التحذيرية .غري أنه جيب أن نتذكر يف مجيع املناسبات أن قواعد االشتباك وإجراءات تصعيد القوة ال حتد من احلق
رس ُم يف قواعد االشتباك (السلسلة  50أو السلسلة ،)55
يف الدفاع عن النفس .وميكن ،رهناً بأي حدود تُ َ
استخدام مجيع الوسائل واألعمال الضرورية والتناسبية يف الدفاع عن النفس.
د  -جيب أن يشمل إعداد القوة تدريباً قائماً على سيناريو ،يف أوضاع تصعيد القوة اليت يرجح أن يقابلها أفراد
(أعضاء) القوة أثناء العملية ،كنقاط التفتيش أو عمليات التحكم باملرور (بالوصول).
ه  -استخدام تدابري استباقية لتحديد (لتقرير) وجود النية العدائية (أنمر الفقرة  4-4من التذييل  4للمرفق
ألف) و(إن) تدابري تصعيد القوة هي متشاهبة و ميكن أن تؤدي الغرض نفسه.
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االستهداف (تعيين األهداف) وقواعد االشتباك
االستهداف (تعيني األهداف) هو عملية اختيار األهداف وحتديد أولوياهتا وحتديد االستجابة املناسبة هلا ،مع
5-2
مراعاة متطلبات العمليات والقدرات على القيام هبا ،وقواعد االشتباك السارية عليها ،وقانون النزاعات املسلحة (الصراع
املسلح).
9-2

فيما يلي ملخص العالقة بني قواعد االشتباك واالستهداف (تعيني األهداف):
أ  -رمبا تستهدف القوات األهداف العسكرية املسموح بإستهدافها يف قواعد االشتباك ذات الصلة فقط.
ب  -رمبا تفرض قواعد االشتباك قيوداً سياسية على االستهداف (تعيني األهداف) تتجاوز متطلبات قانون
النزاعات املسلحة (الصراع املسلح).
ج  -جيب أالّ تسمح قواعد االشتباك استهدافا" (بتعيني أهداف) ال تتفق مع قانون النزاعات املسلحة (الصراع
املسلح).

3-2

رمبا تضع توجيهات االستهداف (اختيار أهداف) للمهمة حدوداً ،مثل قوائم األهداف املقيدة وقوائم بأهداف

ممنوع ضرهبا .يضاف إىل ذلك أنه ميكن أن متنع قواعد االشتباك القادة من اختاذ تدابري معينة.

من أجل إدارة االستهداف (الختيار أهداف) ألية مهمة ،جيب إعطاء املخططني ،الذي يشار إليهم يف الغالب
4-2
بعبارة "خلية التخطيط" قواعد اشتباك إلجناز املهمة (السلسلة  )90تسمح باستخدام القوة بتصاعد يشمل القوة القاتلة
(الفتاكة) .وستعكس تدابري قواعد االشتباك هذه اآلثار اليت يريد قائد القوة أن حيققها .وإذا مل توجد أذون مبوجب السلسلة
 90ال ميكن َش ُّن أي هجوم.
ستعكس قواعد االشتباك مطلب قانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) الذي ال يسمح باهلجوم يف أي حال
1-2
يتوقع أن تكون فيه اإلصابة العرضية أو موت املدنيني واألضرار اجلانبية الالحقة باألعيان (التبعية باألهداف) املدنية مفرطة
بالنسبة إىل امليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقع حتقيقها من اهلجوم .ويف حاالت استثنائية ،جيوز لسلطة عليا أو قائد أن
يأمر (بواسطة أمر عمليات أو بيان فكرة (بنيَّة) القائد) بتطبيق معايري أكثر تقييداً .فيمكن مثالً أن يقوم القائد مبا يلي:
أ  -حيمر اهلجمات اليت تكون فيها األضرار اجلانبية (التبعية) نتيجة متوقعة؛ أو
ب  -حيمر اهلجمات اليت تكون فيها اإلصابة العرضية أو املوت العرضي لفئات معينة من األشخاص
(كاألطفال ،مثالً) أو عدد حمدد من األشخاص متوقعة؛ أو
ج  -حيمر اهلجمات اليت يتوقع أن ينتج عنها (تقع فيها) أضرار جانبية ألعيان (تبعية ألهداف) مدنية ضمن
املسموح به قانونا" (معينة) ،إن مل ُحتمر هذه اهلجمات؛ أو
د  -يأمر بأن تُـ َعطَّل أهداف عسكرية خمتارة بدالً من تدمريها.

املعايري التقييدية املذكورة أعاله تنطبق ،كقاعدة عامة ،على أوضاع إجناز مهام لكن ال تنطبق على استخدام القوة يف أوضاع
الدفاع عن النفس.
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نموذج استهداف  -قائمة ُّ
تفقدية (نموذجية لتعيين األهداف)
وصف اهلدف (األهداف):
السلسلة املرجعية:
5

هل توجد لديك سلطة مبوجب قواعد االشتباك/أوامر بشن هجوم؟

9

هل اهلدف موجود يف قائمة ال تضرب /قائمة أهداف مقيدة؟

3

هل يساهم اهلدف مسامهة فعالة يف العمل العسكري للعدو؟
إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،امض إىل الرقم  .4وإذا كان بـ "ال" فال تهاجم

إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،امض إىل الرقم  .9وإذا كان بـ "ال" فال تهاجم
إذا كان اجلواب بـ "ال" ،امض إىل الرقم  .3وإذا كان بـ "نعم" فال تهاجم

4

هل سيؤدي تدمريه أو تعطيله يف المروف الراهنة إىل ميزة عسكرية مؤكدة؟

1

هل يتوقع أن يسبب اهلجوم خسارة عرضية يف أرواح املدنيني أو إصابات للمدنيني ،أو أضرار ألعيان
(ألهداف) مدنية ،أو أي جمموعة من هذه األمور (أي أضرار جانبية (تبعية)؟
إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،امض إىل الرقم  .2وإذا كان بـ "ال" امض إىل الرقم .55

إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،امض إىل الرقم  .1وإذا كان بـ "ال" فال تهاجم

2

هل تسمح توجيهات االستهداف (اختيار األهداف) الصادرة إليكم وقواعد االشتباك باألضرار
اجلانبية(التبعية)؟

7

هل يوجد هدف عسكري بديل له نفس امليزة العسكرية لكن خطورة األضرار اجلانبية (التبعية) لضربه أقل؟

5

هل ُّاختذت مجيع الحتياطات املمكنة يف اختيار وسائل وأساليب اهلجوم بغية جتنب ،وعلى أي حال
تقليل ،اخلسارة العرضية أو أرواح املدنيني ،أو إصابة املدنيني ،أو إحلاق الضرر بأعيان (بأهداف) مدنية؟

2

حيثما مسحت المروف ،هل أ ِ
ُعط َي إنذار مسبق هبجمات ميكن أن تؤثر يف السكان املدنيني؟

50

هل (عل) يتوقع أن يسبب اهلجوم خسارة عرضية يف أرواح املدنيني ،أو إصابة املدنيني ،أو اإلضرار بأعيان
(بأهداف) مدنية ،أو جمموعة من هذه األمور ،تكون مفرطة بالنسبة إىل امليزة العسكرية امللموسة واملباشرة
املتوقعة؟
إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،فال تهاجم ،وإذا كان بـ "ال" امض إىل الرقم .55

إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،امض إىل الرقم  .7وإذا كان بـ "ال" فال تهاجم

إذا كان اجلواب بـ "ال" ،امض إىل الرقم  .5وإذا كان بـ "نعم" ،عد إىل الرقم  5للبحث عن هدف جديد

إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،امض إىل الرقم  .2وإذا كان بـ "ال" ،افعل ذلك ،مث أعد تقييم الرقم .5

إذا كان اجلواب بـ "نعم" ،امض إىل الرقم  .50وإذا كان بـ "ال"ِ ،
أعط اإلنذار قبل املضي إىل الرقم.50

 55الهجوم مسموح به  -لكن واصل المراقبة .وإذا تغيرت الظروف  -فمن واجبك إعادة
تقييم الهجوم.
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موجز قواعد االشتباك
 - 5يعطينا هذا املوجز قواعد لصياغة قواعد االشتباك .تقسم القواعد إىل جمموعات تتناول جماالت خمتلفة من النشاط
وختتار قواعد منفردة
العسكري .ويوجد يف هذه اجملموعات عدد من سالسل القواعد ،تنمم كل سلسلة منها نشاطاً خمتلفاًُ .
من السالسل حسب االقتضاء .وتوضع أرقام احتياطية لصياغة قواعد غري مذكورة يف املوجز .ويشمل بعض القواعد املصطلح
"(َ ( "(SPECIFYحدِّد) .وهذا يعين أنه جيب إدراج تفاصيل هنا لتوضيح معىن القاعدة.
ُ - 9وضع الدليل على أساس أن احلق يف استخدام القوة يف الدفاع الفردي عن النفس أو دفاع الوحدة عن نفسها ليس
حمدوداً ما مل حت ّد منه قاعدة يف السالسل  52-50على وجه التحديد.
-3

ترد عملية صياغة قواعد االشتباك من هذا املوجز فيما يلي أدناه ،وهي ملخصة يف قائمة تفقد قواعد االشتباك.
أ  -حتليل املهمة .إيالء انتباه خاص لالعتبارات السياسية و العملياتية (التشغيلية) والقانونية اليت قد تؤثر يف
قواعد االشتباك ،مبا يف ذلك نية السلطة العليا أو توجيهاهتا .حدد طابع العملية بقدر ما تشمل النزاع (الصراع)
املسلح (الدويل أو (و) غري الدويل) أو بأهنا تقع خارج نطاق النزاع (الصراع) املسلح بغية تقرير القواعد السارية.
ب  -حتديد الواجبات(تعريف املهام) من بيان املهمة (الرسالة) الوارد يف أمر العمليات (األمر بالعملية).
سيشمل أمر العمليات (األمر بالعملية) بيان املهمة (الرسالة) والواجبات (املهام) العسكرية املراد إجنازها لتحقيق
املهمة .هذه الواجبات (املهام) حتتاج إىل تعريف قبل أن تؤخذ يف االعتبار صياغة قواعد االشتباك.
ج  -تعريف أي قواعد اشتباك راهنة .هذا شيء ضروري لتقرير ما إذا كان سيلزم إدخال أي تغيريات.
د  -إعداد قواعد االشتباك.
’ ‘5تعريف القواعد اإللزامية .أول قواعد اشتباك سيُنمَر فيها هي القواعد اإللزامية .فالقواعد اإللزامية
تتناول األمور اليت هي أساسية ألي مهمة وجيب توافرها يف كل جمموعة قواعد اشتباك ،حىت وإن كانت
القاعدة املختارة قاعد ًة حتمر النشاط العسكري .وستشمل كل جمموعة قواعد اشتباك قاعدة من كل
سلسلة من السالسل  ،50و ،55و ،59و ،20و .70ومن املطلوب وجود قاعدة من السلسلة 90
يف كل مهمة ما عدا الدفاع عن النفس .،ويف األوضاع اليت تنطوي على نزاع (صراع) مسلح ،من
املطلوب وجود قاعدة من السلسلتني  30و.39
’ ‘9تعيني القواعد املتعلقة بالبيئة على وجه التحديد .يعطينا التذييل  9للمرفق ألف إرشاداً لصياغة
قواعد االشتباك لبيئات تشمل العمليات الربية والبحرية واجلوية وعمليات الفضاء اخلارجي وعمليات
رجح أن تكون مطلوبة مبيَّنة يف كل بيئة لكنها ليست إلزامية.
الفضاء اإللكرتوين .والقواعد اليت أكثر ما يُ َّ
’ ‘3تعيني القواعد املتعلقة بالواجب (باملهمة) على وجه التحديد .يعطينا التذييل  3للمرفق ألف
إرشاداً بشأن صياغة قواعد االشتباك لواجبات (ملهام) حمددة ،من بينها عمليات السالم ،وعمليات
إخالء غري املقاتلني ،واملساعدة اإلنسانية/اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،ومساعدة السلطات املدنية.
والقواعد اليت أكثر ما تكون الزمة مبيَّنة يف كل بيئة ،لكنها ليست إلزامية.
’ ‘4مراجعة القواعد الباقية يف املوجز .كل مهمة فريدة يف نوعها .لذلك ،فإن اإلرشاد املتعلق بالبيئة و
بالواجب (باملهمة) على وجه التحديد ال يكون كافياً يف مجيع األوقات .وجيب على صائغي قواعد
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أي قواعد أخرى الزمةً إلجناز
االشتباك أن يفحصوا مجيع السالسل الواردة يف املوجز لريوا إن كانت ُّ
املهمة.
’ ‘1مسودة القواعد .جيب صياغة رسالة قواعد االشتباك مع وضع قائمة بقواعد االشتباك باألرقام
املتسلسلة .ومن املمكن ،ويف بعض األحيان من الضروري ،اختيار قاعدتني من نفس السلسلة.
’ ‘2صياغة قواعد احتياطية ،عند اللزوم .ال يستطيع املوجز أن يستبق كل مهمة ممكنة وكل قاعدة
رمبا تكون الزمة .وحيثما ال توجد قاعدة ،ميكن صياغتها حتت رقم احتياطي باستخدام نفس الشكل
املستخدم يف القواعد األخرى يف تلك السلسلة ،أو كجزء من جمموعة أو سلسلة جديدة.
ملستوى أعلى.
أي القواعد ،إن ُوجدت ،ينبغي االحتفاظ هبا
’ ‘7تقرير القواعد احملتفظ هبا .تقرير ِّ
ً
ستمل هذه القواعد نائمة حىت تصدر رسالة تنفيذ قواعد االشتباك.
ه  -اعتماد قواعد االشتباك مبقارنتها بالواجبات (باملهام) .ينبغي فحص قواعد االشتباك بالقياس على املهمة
والواجب (الوظيفة) لضمان أهنا تدعم إجناز املهمة ضمن احلدود اليت وضعتها السلطة العليا .وينبغي تصحيح
النواقص إن وجدت.
و  -احلصول على املوافقة( .يرجى) التماس املوافقة من السلطة اليت هي يف املستوى املالئم.
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قائمة ُّ
تفقديَّة لصياغة قواعد االشتباك
حتليل املهمة
حتديد (تعيني) الواجبات (املهام) من بيان املهمة (الرسالة)
الوارد يف أمر العمليات ( األمر بالعملية)
حتديد (تعريف) أي قواعد اشتباك قائمة
حتديد (تعيني) القواعد اإللزامية
تعيني القواعد املتعلقة بالبيئة على وجه التحديد
تعيني القواعد املتعلقة باملهمة على وجه التحديد
مراجعة القواعد الباقية يف املوجز
صياغة القواعد ،مبا يف ذلك القواعد االحتياطية عند اللزوم

تقرير القواعد احملتفظ هبا
اعتماد قواعد االشتباك مقارنة بالواجبات (باملهام)
قواعد االشتباك ال تدعم الواجبات (املهام)

قواعد االشتباك تدعم الواجبات (املهام(

حتديد (تعيني) النواقص وتصحيحها

احلصول على املوافقة
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المجموعة  :01-01استخدام القوة في الدفاع عن النفس وعن اآلخرين
مالحظة :ألغراض الدفاع عن النفس ،تشمل القوة أشخاصاً مرافقني للقوة ،وأسرى حرب  ،ومساجني وحمتجزين حتت سيطرة القوة.
استخدام القوة في الدفاع الفردي عن النفس
السلسلة 01
تنميم احلق يف استخدام القوة يف الدفاع الفردي عن النفس.
الغرض:
القاعدة
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف الدفاع الفردي عن النفس مسموح،
 01ألف
باستثناء ما يليَ ( :حدِّد).
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) يف الدفاع الفردي عن النفس  ،مسموح.
 01باء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف الدفاع الفردي عن النفس،
 01جيم
مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) يف الدفاع عن املمتلكات حيث يرجح أن يؤدي تدمري تلك
 01دال
املمتلكات أو اإلضرار هبا إىل إصابة ( َحدِّد عدد األشخاص)  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف الدفاع عن املمتلكات حيث يرجح
 01هاء
أن يؤدي تدمري تلك املمتلكات أو اإلضرار هبا إىل هتديد وشيك حلياة ( َحدِّد األشخاص) ،
مسموح.
مالحظة :الدفاع عن املمتلكات يف هذه األوضاع ممارسة للدفاع الفردي عن النفس ،أو دفاع
الوحدة عن نفسها ،أو احلق يف محاية األشخاص احملددين .رمبا يشمل األشخاص احملددون أفراداً
يف القوة ،مواطين دولتهم ،مجيع املدنيني ،إخل .أنمر السلسة  40لالطالع على التدابري املتعلقة
باستخدام القوة حلماية املمتلكات حيث ال يوجد هتديد وشيك لألرواح.
 30واو-ضاد احتياط.
استخدام القوة في دفاع الوحدة عن نفسها
السلسلة 00
تنميم احلق يف دفاع الوحدة عن نفسها.
الغرض:
القاعدة
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،مسموح يف دفاع الوحدة عن نفسها
 00ألف
باستثناء ما يليَ ( :حدِّد).
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) يف دفاع الوحدة عن نفسها  ،مسموح.
 00باء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف دفاع الوحدة عن نفسها ( َحدِّد
 00جيم
اجملموعات أو الوحدات ،مثالً القوة ،مدنيني)  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) يف دفاع الوحدة عن نفسها ( َحدِّد جمموعات أو وحدات) ،
 00دال
مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ،حيث يرجح إحلاق ضرر باملمتلكات ،يؤدي إىل إصابة
 00هاء
أشخاص يف وحدتنا (وحدهتم) أو وحدات أخرى تابعة لدولتنا (يف دولتهم) ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ،حيث يرجح إحلاق ضرر باملمتلكات ،يؤدي إىل إصابة
 00واو
أشخاص ( َحدِّد جمموعات أو وحدات ،مثالً القوة ،مدنيني) ) ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،حيث يرجح إحلاق ضرر باملمتلكات،
 00زاي
يؤدي إىل هتديد وشيك للحياة يف وحدتنا (وحدهتم) أو وحدات أخرى تابعة لدولتنا (يف دولتهم)
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 ،مسموح.
 33حاء-ضاد احتياط.
استخدام القوة لحماية اآلخرين
السلسلة 02
تنميم استخدام القوة حلماية أشخاص ليسوا أفراداً يف القوة.
الغرض:
القاعدة
استخدام القوة حلماية اآلخرين  ،حممور (ممنوع).
 02ألف
استخدام القوة غري الفتاكة حلماية اآلخرين يف ( َحدِّد اجملموعة)  ،مسموح.
 02باء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) حلماية اآلخرين يف ( َحدِّد اجملموعة) ،
 02جيم
مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع ارتكاب جرمية خطرية ضد ( َحدِّد)
 02دال
أشخاص  ،مسموح.
 32هاء-ضاد احتياط.
استخدام القوة في دفاع الدولة عن النفس
السلسلة 03
تنميم استخدام القوة يف دفاع الدولة عن النفس.
الغرض:
القاعدة
استخدام القوة يف دفاع الدولة عن النفس  ،حممور.
 03ألف
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) يف دفاع الدولة عن النفس لـ ( َحدِّد الدولة)  ،مسموح.
 03باء
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) يف دفاع الدولة عن النفس لـ ( َحدِّد الدولة) عندما يؤذن به
 03جيم
من قبل ( َحدِّد السلطة)  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) يف دفاع الدولة عن النفس لـ ( َحدِّد
 03دال
الدولة)  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ( َحدِّد الدولة) عندما يؤذن به من قبل
 03هاء
( َحدِّد السلطة)  ،مسموح.
 31واو-ضاد احتياط.
السالسل  31-31احتياط
المجموعة  :21-21إنجاز المهمة
استخدام القوة إلنجاز المهمة
السلسلة 21
تنميم استخدام القوة ألغراض إجناز املهمة.
الغرض:
مالحظة :حيث ال يوجد نزاع (صراع) مسلح ،ال تستخدم بعض الدول القوة القاتلة (الفتاكة) إال يف الدفاع عن
النفس.
القاعدة
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) إلجناز املهمة  ،مسموح.
 21ألف
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملواجهة قوة مستخدمة للتدخل يف املهمة  ،مسموح.
 21باء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) إلجناز املهمة  ،مسموح.
 21جيم
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملواجهة قوة مستخدمة للتدخل يف
 21دال
املهمة  ،مسموح.
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السلسلة 20
الغرض:

 20هاء-ضاد احتياط.
حماية حرية الحركة لألشخاص
تنميم استخدام القوة يف توفري حرية احلركة لألشخاص.
القاعدة
 20ألف
 20باء

السلسة 22
الغرض:

السلسلة 23
الغرض:

السلسلة 21
الغرض:

استخدام القوة ملنع التدخل يف حرية احلركة لألشخاص الذين ينتمون إىل القوة  ،حممور.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملنع التدخل يف حرية احلركة لألشخاص الذين ينتمون إىل
القوة  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع التدخل يف حرية احلركة لألشخاص
 20جيم
الذين ينتمون إىل القوة  ،مسموح.
استخدام القوة ملنع التدخل يف حرية احلركة لـ ( َحدِّد األشخاص)  ،حممور.
 20دال
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملنع التدخل يف حرية احلركة لـ ( َحدِّد األشخاص)  ،مسموح.
 20هاء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع التدخل يف حرية احلركة لـ ( َحدِّد
 20واو
األشخاص)  ،مسموح.
 23زاي-ضاد احتياط.
منع التدخل في شؤون السفن والطائرات
تنميم المروف اليت ميكن فيها استخدام القوة ملنع اعتالء السفن أو الطائرات أو االستيالء عليها بدون إذن.
القاعدة
استخدام القوة ملنع اعتالء السفن أو الطائرات بدون إذن  ،حممور.
 22ألف
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملنع اعتالء ( َحدِّد السفن/الطائرات) بدون إذن  ،مسموح.
 22باء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع اعتالء ( َحدِّد السفن/الطائرات)
 22جيم
بدون إذن  ،مسموح.
 22دال-ضاد احتياط.
الطلقات التحذيرية
تنميم استخدام الطلقات التحذيرية يف غري الدفاع عن النفس.
مالحظة :لالطالع على استخدام حتذيرات غري الطلقات التحذيرية أنمر السلسلة .20
القاعدة
إطالق الطلقات التحذيرية  ،حممور.
 23ألف
إطالق الطلقات التحذيرية بالقرب من ( َحدِّد العناصر)  ،مسموح.
 23باء
إطالق الطلقات التحذيرية لإلرغام على امتثال ( َحدِّد التعليمات)  ،مسموح.
 23جيم
إطالق الطلقات التحذيرية  ،مسموح.
 23دال
 21هاء-ضاد احتياط.
إطالق النار المعطِّلة
تنميم استخدام النار املعطِّلة.
القاعدة
استخدام النار املعطِّلة  ،حممور.
 21ألف
استخدام النار املعطِّلة لإلرغام على امتثال إىل ( َحدِّد التعليمات)  ،مسموح.
 21باء
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استخدام النار املعطِّلة  ،مسموح.
 21جيم
 21دال-ضاد احتياط.
السلسلة 20
الغرض:

السلسلة 20
الغرض:

تفتيش األشخاص واحتجازهم
تنميم المروف اليت ميكن فيها تفتيش األشخاص واحتجازهم ،فيما عدا مساعدة السلطات املدنية وسلطات إنفاذ
القوانني (أنمر السلسلة .)555
القاعدة
تفتيش ( َحدِّد األشخاص)  ،حممور.
 20ألف
تفتيش ( َحدِّد األشخاص) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 20باء
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لتفتيش ( َحدِّد األشخاص) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 20جيم
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لتفتيش ( َحدِّد األشخاص) يف ( َحدِّد
 20دال
المروف)  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لنزع سالح ( َحدِّد األشخاص)  ،مسموح.
 20هاء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لنزع سالح ( َحدِّد األشخاص) ،
 20واو
مسموح.
احتجاز ( َحدِّد األشخاص)  ،حممور.
 20زاي
احتجاز ( َحدِّد األشخاص) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 20حاء
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) الحتجاز ( َحدِّد األشخاص) يف ( َح ِّدد المروف)  ،مسموح.
 20طاء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لتفتيش ( َحدِّد األشخاص) يف ( َحدِّد
 20ياء
المروف)  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملنع ( َحدِّد األشخاص) من اهلرب يف ( َحدِّد المروف) ،
 20كاف
مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع ( َحدِّد األشخاص) من اهلرب يف
 20الم
( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 22ميم-ضاد احتياط.
استخدام القوة لضمان اإلفراج عن األشخاص
تنميم استخدام القوة لضمان اإلفراج عن األشخاص.
القاعدة
استخدام القوة لضمان اإلفراج من السجن عن أشخاص ينتمون إىل القوة  ،حممور.
 20ألف
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج من السجن عن أشخاص ينتمون إىل القوة ،
 20باء
مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج من السجن عن
 20جيم
أشخاص ينتمون إىل القوة  ،مسموح.
استخدام القوة لضمان اإلفراج من السجن عن ( َحدِّد األشخاص)  ،حممور.
 20دال
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج من السجن عن ( َحدِّد األشخاص) ،
 20هاء
مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج من السجن عن ( َحدِّد
 20واو
األشخاص)  ،مسموح.
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السلسلة 20
الغرض:

 22زاي-ضاد احتياط.
الرماية غير المباشرة (رماية (غير مراقبة) غير مباشرة غير مراقبة ورماية (مراقبة) غير مباشرة مراقبة)
تنميم استخدام الرماية غري املباشرة.
مالحظة:
 - 5ختتلف تعاريف مصطلحات الرماية املباشرة ،والرماية غري املباشرة املراقبة ،والرماية غري املباشرة غري املراقبة من
دولة إىل أخرى .يعطينا املرفق دال تعاريف مقبولة بوجه عام ،وإذا كانت السياسة الوطنية تقتضي تعريفاً خمتلفاً
فينبغي نشر هذا التعريف مع قواعد االشتباك.
 - 9ألغراض هذا الدليل ،الرماية املباشرة والرماية غري املباشرة املراقبة مسموحتان ما مل تُقيَّدا بقاعدة .الرماية غري
املباشرة غري املراقبة غري مسموحة ما مل يُؤذَن هبا بقاعدة.
القاعدة
 20ألف

استخدام ( َحدِّد الرماية غري املراقبة ،أو الرماية غري املباشرة املراقبة ،أو كل رماية غري مباشرة)
حممورة (يف األوضاع التاليةَ :حدِّد األوضاع ،مثل املناطق املأهولة).
استخدام الرماية غري املباشرة غري املراقبة مسموح (يف األوضاع التاليةَ :حدِّد األوضاع).
 20باء
 22جيم-ضاد احتياط.
السلسلتان  21-22احتياط
المجموعة  31-31االستهداف (تعيين األهداف) في النزاع (الصراع) المسلح
االشتباك مع أهداف عسكرية ،بما في ذلك القوات المعادية
السلسلة 31
تنميم االشتباك مع أهداف عسكرية ،مبا يف ذلك القوات املعادية.
الغرض:
القاعدة
اهلجوم على قوات معادية معلنة وعلى أهداف عسكرية أخرى يف ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 31ألف
مالحظة توضيحية :القوات املعادية املعلنة هي:

أ – املقاتلون (احملاربون) من أفراد القوات املسلحة لـ ( َحدِّد الدولة)؛
ب  -مدنيون يشاركون مشاركة مباشرة يف األعمال العدائية؛ و/أو
ج َ ( -حدِّد آخرين ،مثالً ،جمموعة/مركب).

املدمر على ( َحدِّد املمتلكات)  ،مسموح.
 31باء
اهلجوم غري ِّ
اهلجوم على ( َحدِّد املمتلكات)  ،حممور.
 31جيم
 10دال-ضاد احتياط:
مالحظة :جيب تنفيذ كل األعمال الواردة يف هذه السلسلة مبوجب قانون النزاعات املسلحة
(الصراع املسلح) .فأفراد اخلدمات الطبية و الدينية (فالعاملون يف مهنة الطب ورجال الدين
العاملون) يف القوات املسلحة ،مثالً ،وكل من توقف عن املشاركة (ال يشاركون) يف القتال ممنوع
اهلجوم عليهم .وينبغي النمر يف السلسلة  30باالقرتان مع السلسلة  - 35تعيني األهداف.
السلسلة 30
الغرض:

تعيين األهداف
تنميم وسائل التعريف الالزمة الستخدام (يف استخدام) القوة ضد هدف ما (اهلدف).
القاعدة
ينبغي أن يكون تعيني اهلدف بوسائل بصرية.
 30ألف
- 34 -

المرفق باء

 30باء

السلسلة 32
الغرض:

مالحظة :ألغراض هذه القاعدة تشمل الوسيلة البصرية استخدام مكربات الصور ،كاملنمار
(كالناظور) والتليسكوب ،والربيسكوب.
جيب أن يكون تعيني اهلدف بوسائل بصرية و ( َحدِّد عدداً و/أو توليفةً من الوسائل التالية).:
أ  -تعيني اهلدف أصديق هو أم عدو
ب  -وسائل أخرى حتتاج إىل رد
ج  -تصوير حراري
د  -وسيلة بصرية كهربائية
ه  -االعرتاض االلكرتوين أالستخبارايت (وسيلة اعرتاض إلكرتوين للمخابرات)
و  -معلومات من رابط البيانات
ز  -حتليل صويت سليب
ح  -تتبع املصدر (األصل) والسلوك
ط  -تصحيح مسار الرحلة اجلوية
ي  -توقيع مغناطيسي
ك  -تدابري دعم اإلنذار املبكر
ل  -وسائل تعريف أخرى ال حتتاج إىل رد

جيب أن يكون تعريف اهلدف بـ ( َحدِّد عدداً و/أو توليفةً من الوسائل التالية):
 30جيم
أ  -وسيلة بصرية
ب  -تعيني اهلدف أصديق هو أم عدو
ج  -وسائل أخرى حتتاج إىل رد
د  -تصوير حراري
ه  -وسيلة بصرية كهربائية
و  -االعرتاض االلكرتوين أالستخبارايت (وسيلة اعرتاض إلكرتوين للمخابرات)
ز  -معلومات من رابط البيانات
ح  -حتليل صويت سليب
ط  -تتبع املصدر (األصل) والسلوك
ي  -تصحيح مسار الرحلة اجلوية
ك  -توقيع مغنطيسي
ل  -تدابري دعم اإلنذار املبكر
م  -وسائل تعريف أخرى ال حتتاج إىل رد
استخدام معلومات من ( َحدِّد قوة/مصادر) لتعيني اهلدف  ،حممور.
 30دال
استخدام معلومات ( َحدِّد وسائل) من ( َحدِّد قوة/مصادر) لتعيني اهلدف  ،مسموح.
 30هاء
استخدام معلومات من ( َحدِّد قوة/مصادر) لتعيني اهلدف  ،مسموح.
 30واو
 13زاي-ضاد احتياط.
المحايدون
تنميم تفاعل قواتنا مع (التفاعل مع قوة الذات و) احملايدين.
القاعدة
التدخل يف أنشطة احملايدين  ،حممور.
 32ألف
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التدخل يف أنشطة احملايدين وفقاً لقانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) ألغراض ( َحدِّد
 32باء
األعمال ،مثالً إجراء زيارة وتفتيش ،أمر السفينة/الطائرة مبغادرة املنطقة املباشرة للعمليات ،إخل، ).
مسموح.
إجراء ( َحدِّد العملية) يف البحر اإلقليمي لـ ( َحدِّد الدول احملايدة) أو مياه أرخبيالهتا أو فضائها
 32جيم
اجلوي  ،مسموح.
 12دال-ضاد احتياط
السالسل  11-11احتياط
المجموعة  :11-11العمليات ذات الصلة بالممتلكات
استخدام القوة لحماية الممتلكات
السلسلة 11
تنميم استخدام القوة حلماية املمتلكات
الغرض:
القاعدة
 11ألف
 11باء
 11جيم
 11دال
 11هاء
 11واو
السلسلة 10
الغرض:

السلسلة 12
الغرض:

استخدام القوة حلماية املمتلكات اليت ختص القوة  ،حممور.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) حلماية املمتلكات اليت ختص القوة  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) حلماية املمتلكات  ،مسموح.
استخدام القوة حلماية املمتلكات  ،حممور.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) حلماية املمتلكات  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) حلماية املمتلكات (اليت ختص القوة) ،
مسموح.
 10زاي-ضاد احتياط.
حماية الممتلكات الحيوية/الممتلكات األساسية للمهمة/الممتلكات المحددة
تنميم استخدام القوة يف محاية املمتلكات احليوية ،واملمتلكات األساسية للمهمة ،وممتلكات حمددة أخرى
(املمتلكات احملددة).
القاعدة
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) حلماية ممتلكات ( َحدِّدها)  ،مسموح.
 10ألف
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة ( الفتاكة) حلماية ( َح ِّدد املمتلكات) ،مسموح.
 10باء
 13جيم-ضاد احتياط.
تفتيش الممتلكات واالستيالء عليها وتدميرها
تنميم المروف اليت ميكن فيها تفتيش املمتلكات واالستيالء عليها وتدمريها.
القاعدة
تفتيش ( َحدِّد املمتلكات)  ،حممور.
 12ألف
تفتيش ( َحدِّد املمتلكات) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 12باء
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لتفتيش ( َحدِّد املمتلكات) يف ( َحدِّد المروف) ،مسموح.
 12جيم
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) حلماية ( َحدِّد املمتلكات) يف ( َحدِّد
 12دال
المروف)  ،مسموح.
االستيالء على ( َحدِّد املمتلكات)  ،حممور.
 12هاء
االستيالء على ( َحدِّد املمتلكات) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 12واو
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 12زاي

استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لالستيالء على ( َحدِّد املمتلكات) يف ( َحدِّد المروف) ،

مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لالستيالء على ( َحدِّد املمتلكات) يف
 12حاء
( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
استخدام القوة لضمان اإلفراج عن املمتلكات بعد االستيالء عليها  ،حممور.
 12طاء
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج عن املمتلكات اليت ختص القوة بعد االستيالء
 12ياء
على هذه املمتلكات مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج عن ( َحدِّد) املمتلكات
 12كاف
بعد االستيالء عليها  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج عن ( َحدِّد املمتلكات)  ،مسموح.
 12الم
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لضمان اإلفراج عن ( َحدِّد املمتلكات) ،
 12ميم
مسموح.
تدمري ( َحدِّد املمتلكات)  ،حممور.
 12نون
تدمري ( َحدِّد املمتلكات) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 12سين
 12عين-ضاد احتياط.
السالسل  11-11احتياط
تحديد المواقع الجغرافية
المجموعة 01-01
تحديد المواقع الجغرافية لوحدات القوة وشن الغارات عبر الحدود
السلسلة 01
تنميم حتديد مواقع وحدات القوة بالنسبة إىل اإلقليم ،أو املناطق البحرية ،أو الفضاء اجلوي لآلخرين(،أو غريها).
الغرض:

السلسلة 00
الغرض:

مالحظة :فيما عدا مدى االستثناء أو التقييد أو التعديل أو التوضيح بتدبري من تدابري السلسلة  ،15ميكن أن
متارس وحدات القوة حرياهتا يف املالحة ويف الطريان فوق املنطقة وفقاً للقانون الدويل (أنمر الباب اخلامس ،الفقرة
.)52
القاعدة
دخول ( َحدِّد املنطقة) من ( َحدِّد الدولة أو املنطقة)  ،حممور.
 01ألف
االقرتاب أكثر من ( َحدِّد املسافة/املدى) إىل ( َحدِّد املنطقة)  ،حممور.
 01باء
دخول ( َحدِّد املنطقة) إال يف المروف التالية ( َحدِّد ،مثالً ،للمرور العابر ،عندما يكون ذلك
 01جيم
ضرورياًّ بسبب قوة قاهرة أو شدة ،ويف الدخول ألجل املساعدة ،ويف الدفاع عن النفس ،إخل، ).
حممور.
دخول ( َحدِّد املنطقة) ألجل ( َحدِّد الغرض أو املهمة ،إخل .للمرور الربيء ،مثالً ،وللمرور العابر،
 01دال
وللمرور عرب خطوط حبر األرخبيل ،ويف الدخول ألجل املساعدة ،ويف البحث واإلنقاذ ،ويف عملية
إخالء غري املقاتلني)  ،مسموح.
الدخول إىل ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 01هاء
 20زاي-ضاد احتياط.
االستطالع البري
تنميم إجراء االستطالع الربي.
القاعدة
إجراء استطالع بري يف ( َحدِّد املنطقة)  ،حممور.
 00ألف
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السلسلة 02
الغرض:

السلسلة 03
الغرض:

السلسلة 01
الغرض:

إجراء استطالع بري يف ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 00باء
 23جيم-ضاد احتياط.
االستطالع الجوي
تنميم إجراء االستطالع اجلوي.
القاعدة
االستطالع اجلوي فوق ( َحدِّد املنطقة)  ،حممور.
 02ألف
االستطالع اجلوي ضد ( َحدِّد القوة)  ،حممور.
 02باء
االستطالع اجلوي على ارتفاعات أقل من ( َحدِّد االرتفاع فوق سطح األرض) فوق ( َحدِّد
 02جيم
القوة/املنطقة)  ،حممور.
االستطالع اجلوي ضد ( َحدِّد القوة)  ،مسموح.
 02دال
االستطالع اجلوي فوق ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 02هاء
االستطالع اجلوي  ،مسموح.
 02واو
 22زاي-ضاد احتياط.
تحديد المواقع النسبية لوحدات القوة
تنميم حتديد مواقع وحدات القوة بالنسبة إىل قوات أخرى أو موجودات أخرى.
القاعدة
االقرتاب أكثر من ( َح ِّدد املسافة/املدى) إىل ( َحدِّد القوات/جهات االتصال اليت هي موضع
 03ألف
اهتمام)  ،حممور.
االقرتاب من ( َحدِّد القوات/جهات االتصال اليت هي موضع اهتمام) ( َحدِّد املسافة) من أجل
 03باء
( َحدِّد الغرض  -إثبات اهلوية)  ،مسموح.
االقرتاب من ( َحدِّد القوات/جهات االتصال اليت هي موضع اهتمام) ( َحدِّد املسافة) ،مسموح.
 03جيم
االقرتاب غري املقيد من ( َحدِّد القوات/جهات االتصال اليت هي موضع اهتمام)  ،مسموح.
 03دال
 21هاء-ضاد احتياط.
إجراء مناورات في حضور عدو محتمل
تنميم إجراء مناورات يف حضور عدو حمتمل.
مالحظة :مع أن إجراء املناورات نشاط مشروع ،فإن إجراء هذا النشاط يف حضور عدو حمتمل ميكن أن يُعترب
نشاطاً استفزازياًّ.

السلسلة 00
الغرض:

القاعدة
إجراء مناورات يف حضور وحدات ( َحدِّدها)  ،حممور.
 01ألف
إجراء مناورات ( َحدِّدها) يف حضور وحدات ( َحدِّدها)  ،مسموح.
 01باء
توجيه األسلحة إىل جهة ( َحدِّدها)  ،حممور.
 01جيم
توجيه األسلحة إىل جهة ( َحدِّدها)  ،مسموح.
 01دال
 21هاء-ضاد احتياط.
التحويالت
تنميم استخدام التحويالت وإنفاذها.
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القاعدة
 00ألف
 00باء
 00جيم
 00دال
 00هاء

السلسلة 00
الغرض:

السلسلة 00
الغرض:

األمر بالتحويالت  ،حممور.
النُصح بتحويل ( َحدِّد أشخاص/أعيان (مواضيع) على األرض لتجنُّب ( َحدِّد) مناطق ،مسموح.
النُصح بتحويل طائرات ( َحدِّدها) لتجنُّب مناطق ( َحدِّدها)  ،مسموح.
النُصح بتحويل مسار سفن ( َحدِّدها) لتجنُّب مناطق ( َحدِّدها)  ،مسموح.
األمر بتحويالت ( َحدِّد أشخاص/أعيان (مواضيع) على األرض من أجل غرض ( َحدِّده)
(لتجنُّب مناطق ( َحدِّدها)  ،مسموح.
األمر بتحويالت مسار ( َحدِّد) طائرات من أجل غرض ( َحدِّده) ( َحدِّد) غرضا" )  ،مسموح.
 00واو
األمر بتحويالت مسار ( َحدِّد) سفناً من أجل غرض ( َحدِّده) ( َحدِّد) غرضا" )  ،مسموح.
 00زاي
األمر بتحويالت أو تعليمات أخرى إىل سفن يُشتبه بأهنا تعمل منتهكةً قراراً جمللس األمن التابع
 00حاء
لألمم املتحدة ( َحدِّده)  ،مسموح.
استخدام ( َحدِّد أفعاالً) لإلرغام على امتثال ( َحدِّد تعليمات (أوامر) بالتحويل)  ،مسموح.
 00طاء
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لإلرغام على امتثال ( َحدِّد تعليمات (أوامر) بالتحويل) ،
 00ياء
مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لإلرغام على امتثال ( َحدِّد تعليمات
 00كاف
(أوامر) بالتحويل)  ،مسموح.
 22الم-ضاد احتياط.
استخدام العوائق والحواجز
تنميم استخدام العوائق واحلواجز.
القاعدة
استخدام العوائق واحلواجز  ،حممور.
 00ألف
استخدام العوائق واحلواجز غري املتفجرة يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 00باء
استخدام جهاز االنفجارات التحذيرية املقاومة لإلرهاب (عوامة لتحذير إرهابيني)  ،حممور.
 00جيم
استخدام جهاز االنفجارات التحذيرية املقاومة لإلرهاب (عوامة لتحذير إرهابيني) يف ( َحدِّد
 00دال
المروف/املوقع)  ،مسموح.
 22هاء-ضاد احتياط.
المناطق المحددة
تنميم إنفاذ آليات ملناطق معلنة يف بيئات برية وحبرية وجوية.
القاعدة
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ضد دخول ( َحدِّد وحدات) إىل ( َحدِّد منطقة) من دون إذن
 00ألف
من أجل ( َحدِّد هدفاً ،كاالستطالع ،مثالً)  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) داخل ( َحدِّد منطقة) لنزع أسلحة ( َحدِّد جمموعات أو أفراداً)
 00باء
 ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) داخل ( َحدِّد منطقة) لنزع أسلحة
 00جيم
( َحدِّد جمموعات أو أفراداً)  ،مسموح.
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السلسلة 02
الغرض:

استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ضد ( َحدِّد وحدات) داخلة ( َحدِّد
 00دال
منطقة) من دون إذن  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ضد ( َحدِّد وحدات) دخلت ( َحدِّد
 00هاء
منطقةً) ورفضت اخلروج منها عند حتذيرها  ،مسموح.
 22واو-ضاد احتياط.
حرية المالحة
تنميم ممارسة حرية املالحة.

مالحظة :ينبغي ممارسة هذه احلقوق مع املراعاة الواجبة للحقوق املشروعة للدول الساحلية يف املنطقة ذات الصلة.
تصدر توجيهات خبالف ذلك ،مبمارسة احلقوق السارية يف املياه الدولية اليت هي موضع
تسمح هذه القاعدة ،ما مل ُ
ادعاءات حبرية مفرطة  -سواء من حيث اجلغرافيا (كاالدعاء خبطوط أساس مفرطة للمضائق) أو من حيث الوالية
القضائية (الوالية القضائية على األمن يف املنطقة املتامخة أو املنطقة االقتصادية اخلالصة).
القاعدة
ممارسة حرية املالحة يف ( َحدِّد ما يُدَّعى بأهنا منطقة أمن أو أي ادعاء حبري مفرط آخر) لـ ( َحدِّد
 02ألف
الدولة أو الدول)  ،حممورة.
ممارسة حرية املالحة يف ( َحدِّد ما يُدَّعى بأهنا منطقة أمن أو أي ادعاء حبري مفرط آخر) لـ ( َحدِّد
 02باء
الدولة أو الدول)  ،مسموحة.
ممارسة حرية املالحة يف املنطقة املتامخة واملنطقة االقتصادية اخلالصة لـ ( َحدِّد الدولة أو الدول)  ،مسموحة.
 02جيم
 22دال-ضاد احتياط.
احتياط
السلسلة 01
المجموعة  :01-01التحذيرات ،والتحرش ،والمتابعة ،واإلنارة
السلسلة 01
الغرض:

التحذيرات
تنميم استخدام التحذيرات.
مالحظة :لالطالع على استخدام الطلقات التحذيرية أنمر السلسلة  - 93الطلقات التحذيرية .ال شيء يف هذه
السلسلة حيمر على الفرد/السيارة/املركب/أو الطائرة إرسال أو إطالق إشارة (عالمة) حتذير.

السلسلة 00
الغرض:

القاعدة
استخدام التحذيرات ،حممور.
 01ألف
استخدام التحذيرات  ،مسموح.
 01باء
استخدام ( َحدِّد التحذيرات) املوجهة حنو ( َحدِّد العناصر)  ،مسموح.
 01جيم
تنشيط الرادار املراقب إلطالق النار كوسيلة للتحذير  ،مسموح.
 01دال
 20هاء-ضاد احتياط.
التحرش
ُّ
تنميم التحرش.
مالحمة :ينبغي إدراج تعريف حمدد لـ "التحرش" إن كان مثة شك يف تعريف املصطلح.
القاعدة
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السلسلة 02
الغرض:

السلسلة 03

التحرش  ،حممور.
 00ألف
التحرش الذي ال يسفر عن ضرر مادي  ،مسموح.
 00باء
التحرش الذي قد يسفر عن ضرر مادي  ،حممور.
 00جيم
التحرش الذي قد يسفر عن ضرر مادي  ،مسموح.
 00دال
التحرش إىل مدى مشابه وبطريقة مشاهبة للتحرش الذي يتعرض له أي عنصر أو وحدة من القوة
 00هاء
 ،مسموح.
 23واو-ضاد احتياط.
المتابعة ،والمراقبة ،والوسم
تنميم أو تقييد القيام باملتابعة أو املراقبة أو الوسم.
القاعدة
املتابعة  ،حممورة.
 02ألف
متابعة قوات ( َحدِّدها)  ،مسموحة.
 02باء
الوسم  ،حممور.
 02جيم
وسم قوات ( َحدِّدها)  ،مسموح.
 02دال
إجراء املراقبة ،مسموح.
 02هاء
 22واو-ضاد احتياط.
المجسات واإلنارة

تنميم استخدام اجملسات ووسائل اإلنارة.
الغرض:
مالحمة :ينبغي االنتباه لعدم إنارة كابينة السفينة أو السيارة أو مقصورة قيادة الطائرة بطريقة تبهر (جتهر) حتت
اإلضاءة األشخاص املسئولني عن السيطرة على السفن أو اآلليات (قائد أو املركبة) أو الطائرة
القاعدة
اإلنارة  ،حممورة.
 03ألف
إنارة ( َحدِّدها) بواسطة ( َحدِّد املعدات)  ،مسموحة.
 03باء
استخدام مؤشرات الليزر يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموحة.
 03جيم
استخدام كاشفات املدى بالليزر ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 03دال
مالحظة :من غري املشروع استخدام نمم االستهداف بالليزر للتسبب عمداً بالعمى.
تنشيط رادارات مراقبة النار يف اجتاه ( َحدِّده)  ،مسموح.
 03هاء
استخدام مجيع أجهزة اإلنارة ونمم اإلنارة ،مسموح.
 03واو
استخدام اجملسات الفاعلة ،حممور.
 03زاي
استخدام اجملسات الفاعلة ،مسموح.
 03حاء
استخدام اجملسات غري املقيد ،مسموح.
 03طاء
 03ياء-ضاد احتياط.
السالسل  21-21احتياط
المجموعة  :01-01حمل األسلحة
اإلذن بحمل األسلحة
السلسلة 01
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تنميم محل األسلحة.
الغرض:
القاعدة
محل األسلحة من قبل أفراد القوة ،حممور.
 01ألف
محل األسلحة من قبل أفراد القوة يف ( َحدِّد املوقع)  ،حممور.
 01باء
محل األسلحة من قبل أفراد القوة يف ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 01جيم
محل ( َحدِّد نوع األسلحة ،مثالً ،األسلحة اليت تشغِّلها أطقم مشغلني) من قبل أفراد القوة يف
 01دال
( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
محل األسلحة ما عدا يف ( َحدِّد املوقع)  ،حممور.
 01هاء
مالحظة :يُستخدم التدبري (مقاس)  70هاء عندما يُسمح ألفراد القوة حبمل السالح يف منطقة
العمليات ،لكن ُحيمر عليهم محل األسلحة يف أماكن مثل حميط املدن ويف املباين احلكومية للدولة
املضيفة ،إخل.
محل األسلحة من قبل أفراد القوة  ،مسموح.
 01واو
 20زاي-ضاد احتياط.
السالسل  21-23احتياط
المجموعة  :21-21األلغام األرضية ،والذخائر العنقودية ،و االشراك الخداعية (األفخاخ المتفجرة)
مالحظة :وضع قانون املعاهدات والسياسات الوطنية ،اليت تتجاوز متطلبات القانون الدويل العريف ،قيوداً على استخدام نمم األسلحة
هذه من قبل بعض الدول.
السلسلة 21
الغرض:

السلسلة 20
الغرض:

استخدام األلغام األرضية
تنميم استخدام األلغام األرضية (مبا يف ذلك األلغام املضادة لألشخاص).
القاعدة
استخدام األلغام األرضية (مبا يف ذلك األلغام املضادة لألشخاص)  ،حممور.
 21ألف
استخدام األلغام املضادة لألشخاص ،حممور.
 21باء
استخدام األلغام املضادة لآلليات (للسيارات) امللقاة على السطح يف ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 21جيم
استخدام األلغام املخفية املضادة لآلليات (للسيارات) يف ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 21دال
استخدام األلغام األرضية (مبا يف ذلك األلغام املضادة لألشخاص) يف ( َحدِّد المروف) ،
 21هاء
مسموح.
تفجر بالتحكم عن بعد (باألمر) ،مسموح.
 21واو
استخدام األلغام اليت َّ
استخدام األلغام األرضية (ما عدا األلغام املضادة لألشخاص) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 21زاي
استخدام األلغام األرضية (ما عدا األلغام املضادة لألشخاص)  ،مسموح.
 21حاء
استخدام األلغام األرضية (مبا يف ذلك األلغام املضادة لألشخاص)  ،مسموح.
 21طاء
 21ياء-ضاد احتياط.
استخدام الذخائر العنقودية
تنميم استخدام الذخائر العنقودية.
القاعدة
استخدام الذخائر العنقودية  ،حممور.
 20ألف
استخدام الذخائر العنقودية ضد ( َحدِّد األهداف)  ،مسموح.
 20باء
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استخدام الذخائر العنقودية يف ( َحدِّد املنطقة)  ،مسموح.
 20جيم
 23دال-ضاد احتياط.
استخدام االشراك الخداعية (األفخاخ المتفجرة)
السلسلة 22
تنميم استخدام االشراك اخلداعية (األفخاخ املتفجرة).
القاعدة
استخدام االشراك اخلداعية (األفخاخ املتفجرة)  ،حممور.
 22ألف
استخدام االشراك اخلداعية املتفجرة (األفخاخ املتفجرة)  ،حممور.
 22باء
استخدام االشراك اخلداعية املتفجرة (األفخاخ املتفجرة) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 22جيم
استخدام االشراك اخلداعية (األفخاخ املتفجرة) ضد ( َحدِّد األهداف)  ،مسموح.
 22دال
 22هاء-ضاد احتياط.
السالسل  21-21احتياط
المجموعة  :11-11العمليات البحرية
إنفاذ القانون البحري
السلسلة 11
تنميم استخدام القوة يف إجراء عمليات إنفاذ القانون البحري يف املناطق البحرية لدولتنا (للدولة ذاهتا) ،أو يف
الغرض:
املناطق البحرية لدول أخرى حيثما أ ُِذ َن بذلك بصورة مالئمة.
القاعدة
 11ألف

السلسلة 10
الغرض:

استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) إلنفاذ النمم القانونية املتصلة باملوارد والقانون احمللي ذي
الصلة يف املنطقة االقتصادية اخلالصة وعلى اجلرف القاري اخلارجي ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،إلنفاذ النمم القانونية املتصلة باملوارد
 11باء
والقانون اجلنائي ذي الصلة يف املنطقة االقتصادية اخلالصة وعلى اجلرف القاري اخلارجي،
مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) إلنفاذ النمم القانونية املالية واملتعلقة باهلجرة والنمافة الصحية
 11جيم
واجلمارك والقانون احمللي ذي الصلة يف املنطقة املتامخة ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،إلنفاذ النمم القانونية املالية واملتعلقة
 11دال
باهلجرة والنمافة الصحية واجلمارك والقانون احمللي ذي الصلة يف املنطقة املتامخة ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) إلجراء املطاردة احلثيثة ،مسموح.
 11هاء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) إلجراء املطاردة احلثيثة ،مسموح.
 11واو
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لوقف املرور غري الربيء يف البحر اإلقليمي  ،مسموح.
 11زاي
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) لوقف املرور غري الربيء يف البحر
 11حاء
اإلقليمي  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) إلجراء إنفاذ القوانني يف املياه الوطنية (القومية)  ،مسموح.
 11طاء
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) إلجراء إنفاذ القوانني يف املياه الوطنية
 11ياء
(القومية)  ،مسموح.
 10كاف-ضاد احتياط.
االتصال بالغواصات
تنميم تفاعل وحدات القوة مع االتصال بالغواصات.
مالحظةَ :سيؤذَ ُن باستخدام القوة القاتلة (الفتاكة) ضد غواصة متصلة مبوجب اجملموعة ( 52-50الدفاع عن
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السلسلة 12
الغرض:

السلسلة 13
الغرض:

النفس) أو القاعدة  30ألف (النزاع (لصراع) املسلح).
القاعدة
( َحدِّد العمل) ضد ( َحدِّد) غواصات متصلة يف ( َحدِّد املنطقة أو المروف)  ،حممور.
 10ألف
التتبع املستمر لـ ( َحدِّد ) االتصال بالغواصات بواسطة ( َحدِّد الوسائل ،أي مسبار الصويت
 10باء
سالب/موجب ،اكتشاف مغنطيسي شاذ ،طافية صوتية راديَّة)  ،مسموح.
استخدام التحذيرات إلغراء ( َحدِّد) الغواصات بـ ( َحدِّد النتيجة ،مثالً ،صعدت إىل السطح،
 10جيم
غادرت املنطقة) يف ( َحدِّد المروف ،مثالً ،مىت عُثر عليها ،يف حدود ××× مدى من قواتنا) ،
مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ( َحدِّد ) الغواصات لـ ( َحدِّد النتيجة ،مثالً ،صعدت إىل
 10دال
السطح ،غادرت املنطقة) يف ( َحدِّد المروف ،مثالً ،مىت شوهدت يف حدود ( َحدِّد املدى من
قواتنا)  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) إلغراء ( َحدِّد) الغواصات بـ ( َحدِّد
 10هاء
النتيجة ،مثالً ،الصعود إىل السطح ،مغادرة املنطقة) يف ( َحدِّد المروف ،مثالً ،مىت ُعثر عليها ،يف
حدود ××× مدى من قواتنا)  ،مسموح.
استخدام التحذيرات إلغراء ( َحدِّد) الغواصات بـ ( َحدِّد النتيجة ،مثالً ،صعدت إىل السطح،
 10واو
غادرت املنطقة) يف ( َحدِّد المروف ،مثالً ،مىت عُثر عليها ،يف حدود ××× مدى من قواتنا) ،
مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) إلغراء ( َحدِّد) الغواصات بـ ( َحدِّد النتيجة ،مثالً ،الصعود إىل
 10زاي
السطح ،مغادرة املنطقة)  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) إلغراء ( َحدِّد) الغواصات بـ ( َحدِّد
 10حاء
النتيجة ،مثالً ،الصعود إىل السطح ،مغادرة املنطقة)  ،مسموح.
 13طاء-ضاد احتياط.

األلغام البحرية

تنميم استخدام األلغام البحرية والرد عليها.
القاعدة
استخدام األلغام البحرية  ،حممور.
 12ألف
استخدام األلغام البحرية املسلحة يف ( َحدِّد املناطق) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 12باء
استخدام األلغام البحرية املراقبة يف ( َحدِّد املناطق) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 12جيم
إيقاف ( َحدِّد السفن) واعتالؤها وتفتيشها يف ( َحدِّد املناطق) عندما توجد أسباب معقولة
 12دال
لالشتباه بأهنا حتمل أو تضع ألغاماً حبرية ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) إلغراء ( َحدِّد) الغواصات اليت تعمل يف
 12هاء
( َحدِّد النشاط) ،يف ( َحدِّد املناطق)  ،مسموح.
إزالة األلغام البحرية أو كنسها أو حتييدها يف ( َحدِّد املناطق)  ،مسموحة.
 12واو
 12زاي-ضاد احتياط.
اعتالء السفن
تنميم عمليات اعتالء السفن.
مالحظات:
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 - 5أنمر أيضاً السلسلة  ،93الطلقات التحذيرية والسلسلة  ،94النار املعطِّلة.

 - 9يعرتف القانون الدويل بعد د من األصول القانونية العتالء السفن من قبل سفن حربية .ومسألة ما إذا كان
االعتالء بامتثال أو دون امتثال أو إذا واجه معارضة هي مسألة خمتلفة .فاالعتالء القانوين ،مثالً ،ميكن مع
ذلك أن يلقى معارضة حني يسعى قبطان السفينة إىل منع االعتالء على الرغم من احلق القانوين للسفينة
احلربية يف تنفيذه.
 - 3االعتالء بامتثال ،واالعتالء دون امتثال ،واالعتالء املقابل مبعارضة جيب أن تتم كلها بإذن يعطى مبوجب
تدابري لكل حالة بعينها.
القاعدة
 13ألف
 13باء
 13جيم

 13دال
 13هاء

السلسلة 11
الغرض:

اعتالء السفن  ،حممور.
اعتالء السفن بامتثال ( َحدِّد السفن)  ،مسموح.
اعتالء السفن بامتثال ( َحدِّد السفن) حيث توجد أسباب معقولة لالشتباه بأن السفينة ( َحدِّد
بأهنا تعمل ،مثالً ،يف القرصنة ،أو جتارة الرقيق ،أو أهنا سفينة بدون جنسية ،أو سفينة حتمل
جنسية دولة السفينة احلربية وترفض رفع علمها ،أو سفينة تعمل يف إذاعة غري مأذون هبا) ،
مسموح.
اعتالء السفينة بامتثال ( َحدِّد السفن) وفقاً لقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة
( َحدِّد)  ،مسموح.
اعتالء السفينة بدون امتثال ( َحدِّد السفن)  ،مسموح.

اعتالء السفينة بدون امتثال ( َحدِّد السفن) حيث توجد أسباب معقولة لالشتباه بأن السفينة
 13واو
( َحدِّد  ،مثالً ،بأن السفينة ) تعمل يف القرصنة ،أو جتارة الرقيق ،أو أهنا سفينة بدون جنسية ،أو
سفينة حتمل جنسية دولة السفينة احلربية وترفض رفع علمها ،أو سفينة تعمل يف إذاعة غري مأذون
هبا)  ،مسموح.
اعتالء السفينة بدون امتثال ( َحدِّد السفن) وفقاً لقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم
 13زاي
املتحدة مسموح.
اعتالء السفينة مع مواجهة معارضة ( َحدِّد السفن) مسموح.
 13حاء
اعتالء السفينة مع مواجهة معارضة ( َحدِّد السفن) حيث توجد أسباب معقولة لالشتباه بأن
 13طاء
السفينة ( َحدِّد  ،مثالً ،بأن السفينة ) تعمل يف القرصنة ،أو جتارة الرقيق ،أو أهنا سفينة بدون
جنسية ،أو سفينة حتمل جنسية دولة السفينة احلربية وترفض رفع علمها ،أو سفينة تعمل يف إذاعة
غري مأذون هبا)  ،مسموح.
 13ياء-ضاد احتياط.
قمع القرصنة
تنميم استخدام القوة لقمع القرصنة.
مالحظات:
 - 5أنمر الفقرة  9-9يف التذييل  9للمرفق ألف لالطالع على إرشاد بشأن صياغة قواعد االشتباك للعمليات
البحرية.
 - 9حلماية األفراد من هجمات القرصنة (القرصان) ،يرجى الرجوع إىل السلسلة  - 59استخدام القوة حلماية
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اآلخرين.
 - 3لالطالع على قواعد إجناز مهمة مكافحة القرصنة يرجى الرجوع إىل اجملموعة  :92-90إجناز املهمة.
القاعدة
 11ألف
 11باء
 11جيم

استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) يف قمع القرصنة مسموح يف األوضاع التاليةَ ( :حدِّد
األوضاع).
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) يف قمع القرصنة مسموح يف األوضاع
التاليةَ ( :حدِّد األوضاع).
مواصلة مطاردة سفينة قرصنة هاربة أو طائرة قرصنة إىل داخل املياه الدولية ،أو املياه األرخبيلية،
أو الفضاء اجلوي لدولة ساحلية  ،مسموح.
مالحظة :جيب بذل كل جهد ممكن للحصول على موافقة الدولة الساحلية قبل مواصلة
املطاردة.

 11دال

مواصلة مطاردة سفينة قرصنة هاربة أو طائرة قرصنة إىل داخل املياه الدولية ،أو املياه األرخبيلية،
أو الفضاء اجلوي لـ ( َحدِّد)  ،مسموح.
مالحظة :جيب بذل كل جهد ممكن للحصول على موافقة الدولة الساحلية قبل مواصلة
املطاردة.

 11هاء

مواصلة مطاردة سفينة قرصنة هاربة أو طائرة قرصنة إىل داخل البحر اإلقليمي ،أو املياه
األرخبيلية ،أو الفضاء اجلوي لـدولة ساحلية  ،حممور (مسموح).
تدمري معدات القرصنة ،مبا يف ذلك ( َحدِّد املعدات)  ،مسموح.
احتياط.

 11واو
 11زاي-ضاد
السالسل  11-12احتياط.
المجموعة  :011-011العمليات الجوية
استخدام الذخائر جو – أرض (التي تطلق من الجو إلى األرض)
السلسلة 011
تنميم (ترتيب) استخدام الذخائر جو – أرض (التي تطلق من الجو إلى األرض)
الغرض:
القاعدة
استخدام الذخائر جو – أرض (التي تطلق من الجو إلى األرض)  ،حممور.
 011ألف
استخدام الذخائر جو -أرض غري الدقيقة (اليت تطلق من اجلو إىل األرض)  ،حممور.
 011باء
استخدام الذخائر جو – أرض غري الدقيقة (اليت تطلق من اجلو إىل األرض) يف ( َحدِّد
 011جيم
املناطق)  ،حممور.
استخدام الذخائر جو – أرض الدقيقة التوجيه (اليت تطلق من اجلو إىل األرض) يف ( َحدِّد
 011دال
املناطق)  ،مسموح.
استخدام الذخائر جو – أرض (اليت تطلق من اجلو إىل األرض) ضد ( َحدِّد األهداف) ،
 011هاء
مسموح.
 300واو-ضاد احتياط.
استخدام الذخائر جو – دون سطح األرض (التي تطلق من الجو إلى ما تحت سطح األرض)
السلسلة 010
تنميم استخدام الذخائر جو – دون سطح األرض (اليت تطلق من اجلو إىل ما حتت سطح األرض).
الغرض:
القاعدة
استخدام الذخائر جو – دون سطح األرض (اليت تطلق من اجلو على أهداف ختص ( َحدِّد
 010ألف
القوة)  ،حممور.
- 46 -

المرفق باء
استخدام الذخائر جو – دون سطح األرض (اليت تطلق من اجلو إىل ما حتت سطح
 010باء
األرض) على أهداف ختص ( َحدِّد القوة)  ،مسموح.
استخدام الذخائر جو – دون سطح األرض (اليت تطلق من اجلو إىل ما حتت سطح
 010جيم
األرض) يف ( َحدِّد املناطق)  ،مسموح.
 303دال-ضاد احتياط.
االشتباكات جو-جو
السلسلة 012
تنميم االشتباكات جو-جو
الغرض:
القاعدة
االشتباك جو-جو فيما وراء املدى املنمور  ،حممور.
 012ألف
االشتباك جو-جو مع الطائرات املعادية فيما وراء املدى املنمور ،مسموح.
 012باء
 302جيم-ضاد احتياط.
السالسل  301-301احتياط
المجموعة  :001-001مساعدة السلطات المدنية
استخدام القوة في مساعدة السلطات المدنية ،بما في ذلك إنفاذ القوانين
السلسلة 001
تنميم استخدام القوة يف دعم السلطات املدنية.
الغرض:
القاعدة
املساعدة يف إنفاذ القوانني لـ ( َحدِّد السلطات املدنية (احمللية)  ،حممورة.
 001ألف
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملنع ارتكاب جرمية ضد ( َحدِّد الشخص و/أو
 001باء
املمتلكات) يف غياب املوظفني املدنيني املكلفني إنفاذ (إلنفاذ) القوانني ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملنع ارتكاب جرمية ضد ( َحدِّد الشخص و/أو
 001جيم
املمتلكات)  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع ارتكاب جرمية خطرية يف
 001دال
غياب املوظفني املدنيني املكلفني إنفاذ (إلنفاذ) القوانني ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة)ملنع ارتكاب جرمية خطرية ،
 001هاء
مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع ارتكاب جرمية خطرية ضد
 001واو
( َحدِّد املمتلكات) (يف غياب املوظفني املدنيني إلنفاذ القوانني)  ،مسموح.
 330زاي-ضاد احتياط.
تفتيش األشخاص واحتجازهم والقبض عليهم (احتجاز األشخاص واعتقالهم).
السلسلة 000
تنميم تفتيش األشخاص و/أو احتجازهم و/أو القبض عليهم (اعتقاهلم) أثناء عمليات متصلة بإنفاذ القوانني.
الغرض:
مالحظة :لتفتيش األشخاص واحتجازهم يف عمليات غري إنفاذ القوانني ،أنمر السلسلة  - 91تفتيش
األشخاص واحتجازهم.
القاعدة
 000ألف
 000باء
 000جيم
 000دال
 000هاء
 000واو

تفتيش ( َحدِّد األشخاص)  ،حممور.

تفتيش ( َحدِّد األشخاص) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لتفتيش ( َحدِّد األشخاص) يف ( َحدِّد المروف) ،
مسموح.
احتجاز األشخاص أو القبض عليهم (اعتقاهلم)  ،حممور.
احتجاز األشخاص الذين ُوجدوا يرتكبون ذنباً خطرياً  ،مسموح.
احتجاز األشخاص الذين ُوجدوا يرتكبون ذنباً  ،مسموح.
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السلسلة 002
الغرض:

احتجاز األشخاص الذين ُوجدوا هاربني بعد ارتكاب ذنب خطري ،مسموح.
 000زاي
القبض على (اعتقال) األشخاص الذين ُوجدوا يرتكبون ذنباً خطرياً ،مسموح.
 000حاء
القبض على (اعتقال) األشخاص الذين ُوجدوا يرتكبون ذنباً ،مسموح.
 000طاء
 000ياء
القبض على (اعتقال) األشخاص الذين يُعتقد إىل حد معقول أهنم يوشكون أن يرتكبوا ذنباً
خطرياً  ،مسموح.
القبض على (اعتقال) األشخاص الذين يُعتقد إىل حد معقول أهنم يوشكون أن يرتكبوا
 000كاف
ذنباً ،مسموح.
القبض على (اعتقال) األشخاص الذين يُعتقد إىل حد معقول أهنم قد ارتكبوا ذنباً خطرياً،
 000الم
مسموح.
القبض على (اعتقال) األشخاص الذين يُعتقد إىل حد معقول أهنم قد ارتكبوا ذنباً،
 000ميم
مسموح.
 333نون-ضاد احتياط.
معاملة األشخاص المحتجزين و المقبوض عليهم (المعتقلين)
تنميم األعمال املتخذة ضد األشخاص الذين احتُجزوا أو قبض عليهم (اعتُقلوا) أثناء عمليات تتصل بإنفاذ
القوانني.
مالحظة :لالطالع على احتجاز األشخاص يف غري عمليات إنفاذ القوانني ،يرجى الرجوع إىل السلسلة -91
تفتيش األشخاص واحتجازهم.
القاعدة
 002ألف
 002باء
 002جيم
 002دال
 002هاء

استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لتفتيش شخص حمتجز أو معتقل ألسلحة أو مواد
(بنود) أخرى ميكن أن تشكل هتديداً لسالمة أي شخص ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) لنزع سالح ( َحدِّد األشخاص)  ،مسموح.
استخدام ( َحدِّد القيود ،أي األغالل) على ( َحدِّد األشخاص)  ،مسموح.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) ملنع أي ( َحدِّد األشخاص) من اهلرب ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ملنع أي ( َحدِّد األشخاص) من
اهلرب ،مسموح.
احتياط.

 332واو-ضاد
السالسل  331-331احتياط
مكافحة التجمهر وأعمال الشغب.
السلسلة 021
تنميم استخدام القوة يف مكافحة الشغب.
الغرض:
القاعدة
 021ألف
 021باء
 021جيم
السلسلة 020

استخدام القوة أثناء مكافحة الشغب ،حممور.
استخدام القوة غري القاتلة (الفتاكة) أثناء مكافحة الشغب ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) أثناء مكافحة الشغب ( َحدِّد
المروف)  ،مسموح.
 320دال-ضاد احتياط.
عوامل مكافحة الشغب
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تنميم استخدام عوامل مكافحة الشغب.
الغرض:
القاعدة
استخدام ( َحدِّد عوامل مكافحة الشغب ،أي مجيعها) حممور يف ( َحدِّد المروف).
 020ألف
استخدام ( َحدِّد عوامل مكافحة الشغب) يف ( َحدِّد المروف)  ،مسموح.
 020باء
 323جيم-ضاد احتياط.
ذخائر مكافحة الشغب/خراطيم المياه
السلسلة 022
تنميم استخدام ذخائر مكافحة الشغب واستخدام خراطيم املياه.
الغرض:
القاعدة
استخدام ذخائر مكافحة الشغب ،حممور.
 022ألف
استخدام ذخائر مكافحة الشغب ،مسموح.
 022باء
استخدام ( َحدِّد ذخائر مكافحة الشغب ،مثال"( ،أي) طلقات باتون وأكياس الفول)
 022جيم
(ذخائر مكافحة الشغب)  ،مسموح.
استخدام خراطيم املياه ،حممور.
 022دال
استخدام خراطيم املياه ،مسموح.
 022هاء
 322واو-ضاد احتياط.
السالسل  321-321احتياط
المجموعة  :031-031عمليات اإلعالم
تدابير الحرب اإللكترونية
السلسلة 031
تنميم استخدام تدابري احلرب اإللكرتونية.
الغرض:
القاعدة
استخدام تدابري احلرب اإللكرتونية ،حممور.
 031ألف
استخدام ( َحدِّد تدابري احلرب اإللكرتونية) ضد ( َحدِّد )  ،مسموح.
 031باء
استخدام تدابري احلرب اإللكرتونية ،مسموح.
 031جيم
 310دال-ضاد احتياط.
عمليات الشبكة الحاسوبية (تشمل (تتألف من) اهلجوم بالشبكة احلاسوبية ،والدفاع بالشبكة احلاسوبية،
السلسلة 030
وعمليات التمكني الستغالل الشبكة احلاسوبية).
تنميم إدارة (إجراء) عمليات الشبكة احلاسوبية.
الغرض:
القاعدة
اهلجوم على الشبكات احلاسوبية ،حممور.
 030ألف
 030باء

 030جيم

اهلجوم على الشبكات احلاسوبية ،عندما يؤذن به من قبل ( َحدِّد ُمصدر اإلذن) من أجل
( َحدِّد األثر ،مثالً ،لتدمريها ،أو إضعاف قدرهتا ،أو تعطيلها ،أو حرماهنا) ضد ( َحدِّد النمام
احلاسويب (أو النمم – )...مثال" ،املعلومات اليت يف احلواسيب و/أو الشبكات ،أو
احلواسيب و/أو الشبكات نفسها) لـ ( َحدِّد الدولة املستهدفة ،أو اجلهة الفاعلة أو النمام،
مثالً ،النمم احلكومية ،النمم التجارية ،النمم العسكرية)  ،مسموح.
استخدام الدفاع الفعلي عن الشبكة احلاسوبية ،عندما يؤذن به من قبل ( َحدِّد ُمصدر
اإلذن) ،استجابةً لنشاط غري مأذون به ضمن نمم معلومات أو شبكات حاسوبية صديقة،
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 030دال

السلسلة 032
الغرض:

مسموح.
استغالل الشبكات احلاسوبية ،عندما يُؤذَ ُن به من قبل ( َحدِّد ُمصدر اإلذن) ضد نمم
املعلومات األوتوماتيكية أو الشبكات احلاسوبية لـ ( َحدِّد اهلدف)  ،مسموح.

 313هاء-ضاد
العمليات النفسية
تنميم استخدام العمليات النفسية.
احتياط.

مالحظة :جيب قراءة هذه السلسلة باالقرتان مع القواعد ذات الصلة ،املتعلقة بالسلسلة  - 13حتديد املواقع
النسبية لوحدات القوة.
القاعدة
 032ألف
 032باء
 032جيم

السلسلة 033
الغرض

 032دال
 312هاء-ضاد

العمليات النفسية ،حممورة.
إذاعة العمليات النفسية إىل ( َحدِّد املستمعني املستهدفني) بواسطة ( َحدِّد واسطة اإلذاعة،
مثالً ،قنوات اإلذاعة الصوتية ،أو التلفزيونية ،أو صفحات املواقع اإللكرتونية على الشبكة) ،
مسموحة.
استخدام أسلوب ( َحدِّد األساليب كاحلاسوب ،مثالً ،أو نمم الربيد اإللكرتوين ،أو اهلاتف)،
إليصال الرسائل املوافق عليها إىل ( َحدِّد املستمعني املستهدفني املوافق عليهم) ،مسموح.
توزيع املنشورات إليصال الرسائل املوافق عليها ،مسموح.
احتياط.

الخداع العسكري
تنميم استخدام اخلداع العسكري.

مالحظة :الغدر حممور يف مجيع األوقات.
القاعدة
 033ألف
 033باء
 033جيم
 033دال

اخلداع العسكري حممور.
استخدام اخلداع العسكري املادي ( َحدِّد اخلداع العسكري املادي ،أي الدمى أو املعدات
الومهية) عندما يؤذن هبا من قبل ( َحدِّد ُمصدر اإلذن) ضد ( َحدِّد اهلدف) ،مسموح (به).
استخدام اخلداع العسكري ( َحدِّد الوسائل التقنية ،أي اخلداع اإللكرتوين) عندما يؤذن به من
قبل ( َحدِّد ُمصدر اإلذن) ضد ( َحدِّد اهلدف) ،مسموح (به).
استخدام اخلداع اإلداري ( َحدِّد الوسائل اإلدارية ،كإبالغ/نفي األدلة الشفوية أو التصويرية،
أو الوثائقية ،أو األدلة املادية األخرى) عندما يؤذن هبا ( َحدِّد ُمصدر اإلذن) ضد ( َحدِّد
اهلدف) ،مسموح.
احتياط.

 311هاء-ضاد
السالسل  311-311احتياط
المجموعة  :011-011عمليات الفضاء الخارجي
التدخل في اتصاالت السواتل
السلسلة 011
تنميم التدخل ضد اتصاالت السواتل
الغرض:
القاعدة
التدخل يف اتصاالت السواتل ،حممور.
 011ألف
التدخل يف جمسات اإلنذار املبكر االسرتاتيجية ونمم االتصاالت املركزية (السياسية) ،
 011باء
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حممور.
التدخل يف االتصاالت من أجل ( َحدِّد نوع الساتل ،أهو لالتصاالت ،مثالً ،أم لالستطالع،
 011جيم
أم لتحديد املواقع العاملية ،إخل ).وهل هو ينتمي إىل ( َحدِّد الدولة/املنممة) لـ ( َحدِّد النطاق،
والكثافة ،ومدة اخلدمة)  ،مسموح.
التدخل يف اتصاالت السواتل املنتمية إىل ( َحدِّد الدولة/املنممة)  ،مسموح.
 011دال
 310هاء-ضاد احتياط.
تحييد/تدمير السواتل
السلسلة 010
تنميم التدابري املتخذة لتحييد السواتل أو تدمريها.
الغرض:
القاعدة
حتييد السواتل ،حممور.
 010ألف
حتييد ( َحدِّد نوع الساتل ،أهو لالتصاالت ،أم لالستطالع ،أم للمالحة ،أم لتحديد املواقع
 010باء
العاملية ،إخل ).وهو ينتمي إىل ( َحدِّد الدولة/املنممة)  ،مسموح.
(حدِّد نوع الساتل ،أهو لالتصاالت ،أم لالستطالع ،أم للمالحة ،أم لتحديد املواقع
 010جيم
حتييد َ
العاملية ،إخل ).وهو ينتمي إىل ( َحدِّد الدولة/املنممة) لـ ( َحدِّد النطاق ،والكثافة ،ومدة
اخلدمة)  ،مسموح.
تدمري السواتل ،حممور.
 010دال
(حدِّد نوع الساتل ،أهو لالتصاالت ،أم لالستطالع ،أم للمالحة ،أم لتحديد املواقع
 010هاء
تدمري َ
العاملية ،إخل ).وهو ينتمي إىل ( َحدِّد الدولة/املنممة) ،مسموح.
010واو-ضاد احتياط.
السالسل  311-312احتياط
المجموعة  001فما فوق :احتياط
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أشكال قواعد االشتباك والمواد المتصلة بقواعد االشتباك
-5

يعطينا هذا املرفق وثائق خمتارة لتكون مبثابة مناذج ُحيتذى هبا.
التذييل 0

قواعد االشتباك املرفقة بأمر العمليات (باألمر بالعملية)

التذييل 2

رسائل طلب قواعد االشتباك ،واإلذن بقواعد االشتباك ،وتنفيذ قواعد االشتباك

التذييل 3

مصفوفة قواعد االشتباك للعمليات املتعددة الدول

التذييل 1

بطاقات قواعد االشتباك

التذييل 0

إعالنات مناطق اإلنذار البحرية

التذييل 0

طلبات تعريف وإنذارات

التذييل 0

الردود على االستفسارات واإلنذارات و التحديات يف البحار (النَّهرات يف البحر)

 - 9هذه النماذج جمرد عينات فقط ال غري .رمبا تكون ،ورمبا ال تكون مالئمة ألية عملية بعينها .وإذا استُخدمت جيب
تفصيلها على قدر المروف احملددة للعملية.
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قواعد االشتباك المرفقة بأمر العمليات (باألمر بالعملية)
قواعد االشتباك املرفقة بأمر العمليات (باألمر بعملية) استعادة االستقرار لعمليات احلمر البحري
املراجع :ألف  -قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ×××× (××)90
باء  -دليل قواعد االشتباك املتعددة الدول
 - 5املرجع ألف وضع عقوبات على الدولة ألفا .وقد أُذن للقوات العسكرية املشاركة يف عملية استعادة االستقرار
باستخدام كل الوسائل الالزمة إلنفاذ هذه العقوبات.
 - 9ستنفذ قوات عملية استعادة االستقرار هذه العملية وفقاً للمرجعني ألف وباء وقواعد االشتباك املنفذة يف هذا
التوجيه للقواعد.
 - 3ال يوجد يف قواعد االشتباك هذه أي شيء ينفي احلق يف الدفاع الفردي عن النفس .وال يوجد شيء يف قواعد
االشتباك هذه ينفي حق القائد يف اختاذ كل التدابري الضرورية واملناسبة يف حق الوحدة يف الدفاع عن نفسها.

 - 4أُذن باستخدام قواعد االشتباك التالية من قبل القوة عند تنفيذها (عندما نفذت) عمليات احلمر البحري داخل
منطقة العمليات:
 01جيم
 00جيم

استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) يف الدفاع الفردي عن النفس ،مسموح.

استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) يف دفاع الوحدة عن نفسها ،يف وحدات
عملية استعادة االستقرار ،مسموح.

 02جيم

استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) حلماية األشخاص ،يف السفن اليت
اعتُِليَت ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،إلجناز املهمة ،مسموح.

 21جيم
 23جيم

إطالق طلقات حتذير لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم املتحدة
×××× ،مسموح.
استخدام النار املعطِّلة لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم املتحدة
قائد عملية استعادة
×××× ،مسموح .مالحمة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة ُ
االستقرار.

 00حاء

األمر بالتحويالت (بالتحوالت) وإعطاء تعليمات أخرى للسفن املشتبه بأهنا ،أثناء عملها ،تنتهك
قرار (بانتهاك لقرار) جملس األمن التابع لألمم املتحدة ××××  ،مسموح.

 13زاي

االعتالء بدون امتثال ،للسفن املشتبه بتصرفاهتا ،مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة
قائد القوة املتعددة الدول.
××××  ،مسموح .مالحمة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة ُ

 21باء

رسائل "طلب قواعد االشتباك" ،و"اإلذن بقواعد االشتباك"،
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و"تنفيذ قواعد االشتباك"
5-9

مقدمة .ميكن استخدام األنواع التالية من الرسالة املصوغة لطلب قواعد االشتباك ،أو اإلذن هبا ،أو نفيها:
أ  -طلب قواعد االشتباك.
ب  -اإلذن بقواعد االشتباك أو نفيها.
ج  -تنفيذ قواعد االشتباك.

ينبغي أن حتتوي رسائل طلب قواعد االشتباك ورسائل اإلذن هبا على النص الكامل لكل جمموعة قواعد اشتباك
مطلوبة/مأذون هبا .ترد أدناه صيغ الرسائل .وينبغي ،لكل عملية ،أن ترقَّ َم الرسائل ترقيماً متسلسالً.

رسائل طلب قواعد االشتباك .تستخدم رسائل طلب قواعد االشتباك من قبل القائد التماساً لتنفيذ القواعد أو
9-9
تعديلها أو إلغائها من قبل قائد أعلى منه .وميكن أن يُنشئ الرسالة أي قائد يف سلسلة قيادة العمليات .وينبغي أن يضم كل
طلب لقواعد االشتباك توضيحاً لسبب احلاجة إىل هذه القواعد وما هي العواقب إذا رفض هذا الطلب.
رسائل اإلذن بقواعد االشتباك .تستخدم رسائل اإلذن بقواعد االشتباك من قبل القيادة العليا املناسبة لتأذن
3-9
بالقواعد أو ترفضها .وينبغي ترقيم كل رسالة برقم متسلسل.

رسائل تنفيذ قواعد االشتباك .يستخدم رسائل تنفيذ قواعد االشتباك قائد للسيطرة على تطبيق قواعد االشتباك
4-9
الصادرة عن قيادة عليا .وميكن أن تضم إرشاداً إضافياًّ أو قيوداً إضافية ،أو رمبا توقف العمل بقواعد اشتباك معينة كانت قد
سبق اإلذن هبا.
اإلسهاب يف قواعد االشتباك .اإلسهاب عبارة عن تعليمات واردة يف رسالة إذن بقواعد االشتباك أو رسالة
1-9
تنفيذ ،تعطي معلومات/إرشادات إضافية (وإرشاداً إضافياّ) فيما يتعلق بواحد أو أكثر من تدابري قواعد االشتباك اليت سبق أن
أُذن هبا .وميكن أن يُدرج ،يف سطور اإلسهاب ،توضيح ألي قاعدة من قواعد االشتباك أو هلا كلها ،تكون واردة (يكون
وارداً) يف أي من هذه الرسائل ،يف خطوط اإلسهاب.
صياغات الرسائل .مجيع رسائل طلبات قواعد االشتباك ،ورسائل اإلذن بقواعد االشتباك ،ورسائل تنفيذ قواعد
2-9
االشتباك جيب ترقيمها ترقيماً متسلسالً (أي :طلب قواعد االشتباك رقم متسلسل واحد ،طلب قواعد االشتباك رقم متسلسل
اثنني ،طلب قواعد االشتباك رقم متسلسل ثالثة ،إخل ).وجيب أن تشمل الفقرات التالية:
الفقرة  5معلومات أساسية/تربير .شرح أسباب طلب قواعد االشتباك أو اإلذن هبا أو نفيها.
الفقرة  9طلب قواعد جديدة أو اإلذن هبا.
الفقرة  3إلغاء التدابري السابقة (إن وجدت).
الفقرة  4التدابري السابقة اليت ما زالت سارية (إن وجدت) .جيب أن تشمل الفقرة  4قائمة دقيقة ومستحدثة
جبميع القواعد املأذون هبا.
الفقرة  1مالحمات إضافية (إن وجدت).
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جيب أن تشمل كل رسالة من رسائل قواعد االشتباك مجيع الفقرات املالئمة لكيال حيتاج القادة إىل االحتفاظ برسائل سوى
آخر رسالة ،لكي تكون لديهم القائمة الكاملة الراهنة السارية للمهمة .وإذا كان من الضروري طلب قواعد غري موجودة يف
موجز قواعد االشتباك أو اإلذن هبا ،جيب إدراج نص القواعد املطلوبة بلغة واضحة يف الفقرة  9من رسالة قواعد االشتباك،
باستخدام رقم قاعدة غري خمصص لشيء (احتياط) من أفضل (أحدث) سلسلة مالئمة.
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7-9

عينة من رسائل طلب قواعد االشتباك:

من قائد عملية استعادة االستقرار
إىل قائد القوة (القوات) املتعددة الدول
املعلومات (اجلهات املالئمة املوجهة إليها املعلومات)
املوضوع/طلب قواعد االشتباك الرقم املتسلسل واحد/عملية استعادة االستقرار
املرجع/ألف/دليل قواعد االشتباك املتعددة الدول
 - 5معلومات أساسية/تربير :تقوم سفن برافو احلربية بعرقلة العمليات بالنسبة إىل ألفا بالتحرش بوحدات
القوة .وتسمح برافو بالقيام بعمليات هتريب يف حبرها اإلقليمي ،انتهاكاً لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة
××××.
-9

طلب قواعد جديدة:
 21دال استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،ملواجهة القوة املستخدمة للتدخل
يف املهمة ،مسموح.
 01واو الدخول إىل البحر اإلقليمي لبرافو لعرقلة عمليات التهريب ،مسموح.

-3

القواعد السابقة امللغاة :ال شيء.

-4

القواعد السابقة اليت ما زالت سارية:

 01جيم استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف الدفاع الفردي عن النفس،
مسموح.

 00جيم
 02جيم
 21جيم
 23جيم
 21باء

استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف دفاع الوحدة عن نفسها
لوحدات عملية استعادة االستقرار ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،حلماية األشخاص الذين هم يف
السفن املعتالة ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،إلجناز املهمة ،مسموح.
إطالق طلقات حتذيرية لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ×××× ،مسموح.
استخدام نار معطِّلة لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم
قائد
املتحدة ×××× ،مسموح .مالحمة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة ُ
عمليات استعادة االستقرار.

 00حاء األمر بتحويالت وتعليمات أخرى إىل السفن املشتبه بأهنا ،أثناء عملها ،تنتهك قرار (تعمل
انتهاكا لقرار) جملس األمن التابع لألمم املتحدة ×××× ،مسموح.
 13زاي االعتالء بدون امتثال ،للسفن املشتبه بتصرفاهتا ،مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة
قائد القوة املتعددة
×××× ،مسموح .مالحمة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة ُ
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الدول.

-1

5-9

مالحمات إضافية :طلب املوافقة على القاعدتني  90دال و 10زاي لتيسري إجراء عمليات حمر حبري فعالة.

عينة من رسائل اإلذن بقواعد االشتباك:

من قائد القوة (القوات) املتعددة الدول
إىل قائد عملية استعادة االستقرار
املعلومات (اجلهات املالئمة املوجهة إليها املعلومات)
املوضوع/اإلذن بقواعد االشتباك الرقم املتسلسل واحد/عملية استعادة االستقرار
املرجع/ألف/قائد عملية استعادة االستقرار طلب قواعد االشتباك الرقم املتسلسل واحد (مأذون به).
 - 5معلومات أساسية/تربير :طلب املرجع ألف تدابري قواعد اشتباك جديدة ملواجهة تدخل برافو يف عمليات
احلمر البحري .أُذن بالقاعدة  90جيم .ومل يُؤذن بالقاعدة  10زاي.
-9

أُذن بقاعدة جديدة:

 21دال استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة الفتاكة ،ملواجهة القوة املستخدمة للتدخل يف املهمة،
مسموح.

-3

القواعد السابقة امللغاة :ال شيء.

-4

القواعد السابقة اليت ما زالت سارية:

 01جيم استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف الدفاع الفردي عن النفس،
مسموح.

 00جيم
 02جيم
 21جيم
 23جيم
 21باء

استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف دفاع الوحدة عن نفسها
لوحدات عملية استعادة االستقرار ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،حلماية األشخاص الذين هم يف
السفن املعتالة ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،إلجناز املهمة ،مسموح.
إطالق طلقات حتذيرية لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ×××× ،مسموح.
استخدام نار معطِّلة لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم
قائد عملية
املتحدة ×××× ،مسموح .مالحمة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة ُ
استعادة االستقرار.

 00حاء األمر بتحويالت وتعليمات أخرى إىل سفن مشتبه بأهنا ،أثناء عملها ،تنتهك قرار (تعمل
انتهاكاً لقرار) جملس األمن التابع لألمم املتحدة ×××× ،مسموح.
 13زاي االعتالء بدون امتثال ،للسفن املشتبه بتصرفاهتا ،مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة
قائد القوة املتعددة
×××× ،مسموح .مالحمة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة ُ
الدول.
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-1

مالحمات إضافية:
 01واو (الدخول إىل البحر اإلقليمي لبرافو لعرقلة عمليات التهريب مسموح ).غير مأذون به يف هذا
الوقت نمراً إىل عمل دبلوماسي معلق يقوم به األمني العام لألمم املتحدة.

2-9

عينة من رسائل تنفيذ قواعد االشتباك:

من قائد عملية استعادة االستقرار
إىل جمموعة القوة املشرتكة (فرقة العمل املشرتكة) الستعادة االستقرار
املعلومات (اجلهات املالئمة املوجهة إليها املعلومات)
املوضوع/اإلذن بقواعد االشتباك الرقم املتسلسل واحد/عملية استعادة االستقرار
املرجع/ألف/قائد عملية استعادة االستقرار طلب قواعد االشتباك الرقم املتسلسل واحد
املرجع/باء/قائد القوة املتعددة الدول(عملية استعادة االستقرار طلب)اإلذن بقواعد االشتباك الرقم املتسلسل واحد
 - 5معلومات أساسية/تربير :طلب املرجع ألف تدابري قواعد اشتباك جديدة ملواجهة تدخل برافو يف عمليات
احلمر البحري .استجاب املرجع باء لذلك الطلب .أُذن بالقاعدة  90دال .ومل يُؤذن بالقاعدة  10زاي.
-9

أُذن بقاعدة جديدة:

 21دال استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،ملواجهة القوة املستخدمة للتدخل
يف املهمة ،مسموح.
-3

القواعد السابقة امللغاة :ال شيء.

-4

القواعد السابقة اليت ما زالت سارية:

 01جيم استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف الدفاع الفردي عن النفس،
 00جيم
 02جيم
 21جيم
 23جيم
 21باء
 00حاء

مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،يف دفاع الوحدة عن نفسها
لوحدات عملية استعادة االستقرار ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،حلماية األشخاص الذين هم يف
السفن املعتالة  ،مسموح.
استخدام القوة تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،إلجناز املهمة ،مسموح.
إطالق طلقات حتذيرية لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ×××× ،مسموح.
استخدام نار معطِّلة لإلرغام على االمتثال لقرار (امتثال قرار) جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ×××× ،مسموح .مالحظة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة قائد عملية
استعادة االستقرار.
األمر بتحويالت وتعليمات أخرى إىل سفن مشتبه بأهنا ،أثناء عملها ،تنتهك قرار (تعمل
انتهاكاً لقرار) جملس األمن التابع لألمم املتحدة ×××× ،مسموح.
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 13زاي االعتالء بدون امتثال ،للسفن املشتبه بتصرفاهتا ،مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة
قائد القوة املتعددة
×××× ،مسموح .مالحظة توضيحية :حيتفظ هبذه (أبقى هذه) القاعدة ُ
الدول.
-1

مالحمات إضافية:
 01واو (الدخول إىل البحر اإلقليمي لبرافو لعرقلة عمليات التهريب ،مسموح ).غير مأذون به يف
هذا الوقت نمراً إىل عمل دبلوماسي معلق يقوم به األمني العام لألمم املتحدة.

مصفوفة قواعد االشتباك للعمليات المتعددة الدول
تعطينا مصفوفة قواعد االشتباك موجزاً لقواعد االشتباك السارية لكل دولة يف القوة املتعددة الدول .وتوفر املصفوفة
5-3
مرجعاً سريعاً للمخططني والقادة يف تقرير أي وحدة أو وحدات ميكن أن تقوم بعمل حمدد.
يعطينا هذا التذييل عينة مصفوفة لعمليات احلمر البحري .توجد قائمة من أربع دول مشاركة (ألف ،وباء ،وجيم،
9-3
ودال) يف رأس املصفوفة .وترد قائمة بسالسل قواعد االشتباك إىل ميني (يسار) املصفوفة .توجد خانة فيها كلمة (حاشية
نصها) "نعم" و هذا يدل على أن قاعدة االشتباك املعنية موجودة لدى الوحدة التابعة هلذه الدولة(.تشري إىل أن وحدة الدولة
توجد لديها قاعدة من قواعد االشتباك) .اخلانة اليت فيها "نعم" مع رقم حاشية تشري إىل أن لدى الدولة قاعدة االشتباك هذه
(قاعدة من قواعد االشتباك)  ،لكنها حمدودة أو هلا صفة معينة مذكورة يف احلاشية .أما اخلانة اليت فيها "ال" فتشري إىل أن
قاعدة االشتباك غري موجودة.
القاعدة
 55ألف

قواعد االشتباك

 93ألف

طلقات حتذيرية
إطالق نريان (نار) معطِّلة
تفتيش أشخاص واحتجازهم
اعتالء سفينة بامتثال
اعتالء سفينة بدون امتثال
اعتالء سفينة رغم املقاومة

دفاع وحدة عن نفسها من
وحدات دول أخرى

 94جيم
 91باء/ياء
 23باء
 23هاء
 23حاء
-5
-9

الدولة باء
نعم

الدولة جيم
نعم

الدولة دال
( )5
نعم

الدولة ألف
نعم
( )5

نعم
ال

ال
ال

نعم

نعم
ال

( )5

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نعم
نعم

( )5

ال يتم (توجد) إال بإذن من سلطة عليا.

ال يتم إال إذا كان مستوى التهديد باملقاومة منخفضاً.
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نعم
نعم

( )5

نعم
نعم
نعم

( )9
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بطاقات قواعد االشتباك
 5-4تعطينا بطاقات قواعد االشتباك (اليت يشار إليها أحياناً بعبارة بطاقات اجلنود) ،بوجه عام ،موجزات ملبادئ قواعد
االشتباك الرئيسية ،اليت تنمم استخدام القوة من قبل أفراد ملهمة خاصة .وهي ليست بديالً عن التدريب.
 9-4جيب أن تكون بطاقات قواعد االشتباك موجزة وسهلة الفهم.
 3-4سنورد مناذج (تُـ َوفَّر) بطاقات قواعد اشتباك (منوذجية) لثالث حاالت فقط ،هي:
أر -

الدفاع عن النفس

ب-

عمليات السالم ،و

ج-

النزاع (الصراع) املسلح ،مبا يف ذلك مدونة قواعد سلوك.

 4-4استخدام األفراد للقوة دفاعاً عن النفس حيكمه القانون الوطين للدول اليت يتبع هلا هؤالء األفراد (لتلك الدول) .وال
جيب أن (أالّ) تأذن البطاقات املعطاة لألفراد (هلؤالء األفراد) باستخدام القوة إىل حد يتجاوز ما يسمح به قانوهنم الوطين.
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بطاقة دفاع عن النفس

ليس في بطاقتك شيء يحد من حقك في اتخاذ إجراء للدفاع عن النفس
استخدام القوة دفاعاً عن النفس.
-5

لك احلق يف استخدام القوة للدفاع عن النفس فقط.

-9
موجهة:

ميكنك استخدام القوة ،تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،رداًّ على عمل عدائي أو نية عدائية
 ضدك
 ضد أفراد (أعضاء) وحدتك
َ ( حدِّد أفراداً آخرين) (مالحظة :أنمر جمموعة قواعد االشتباك )52-50

 - 3جيب أن تعطي إنذاراً قبل أن تطلق النار يف حالة الدفاع (تستخدم القوة دفاعا) عن النفس ،إذا مسح لك
الوقت والمروف بذلك.
-4

بالصراخ (بإطالق النار) َ ( :حدِّد بالقول ،مثالً" :قف وإالّ سأطلق النار").
جيب عليك أن تنذر ُّ

-1

إذا اضطررت إىل إطالق النار جيب عليك:

استخدام القوة



أن تطلق طلقات موجهة إىل هدفك فقط



أالّ تستخدم من القوة أكثر مما هو ضروري لتحييد التهديد

و

و



أن تتخذ كل االحتياطات املعقولة لعدم إحلاق األذى بأي شخص سوى هدفك.
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بطاقة عمليات سالم

ليس في بطاقتك شيء يحد من حقك في اتخاذ إجراء للدفاع عن النفس
المهمة
-5

مهمتك هي ( َح ِّدد)

استخدام القوة دفاعاً عن النفس.
-9

لك احلق يف استخدام القوة للدفاع عن النفس (فقط).

-3
موجهة:

ميكنك استخدام القوة ،تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،رداًّ على عمل عدائي أو نية عدائية

-4

 ضدك
 ضد أفراد (أعضاء) وحدتك
َ ( حدِّد أفراداً آخرين) (مالحظة :أنمر جمموعة قواعد االشتباك )52-50
ميكنك أن تستخدم القوة الضرورية و املتناسبة ،تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،لكي:


تحدِّد املهمة)
( َ

 - 1جيب أن تعطي إنذاراً قبل أن تطلق النار يف حالة الدفاع (تستخدم القوة دفاعا) عن النفس ،إذا مسح لك
الوقت والمروف بذلك.
بالصراخ (بإطالق النار) َ ( :حدِّد بالقول ،مثالً" :قف وإالّ سأطلق النار").
 - 2جيب عليك أن تنذر ُّ

استخدام القوة
-7

إذا اضطررت إىل إطالق النار جيب عليك:


أن تطلق طلقات موجهة إىل هدفك فقط



أالّ تستخدم من القوة أكثر مما هو ضروري لتحييد التهديد



أن تتخذ كل االحتياطات املعقولة لعدم إحلاق األذى بأي شخص سوى هدفك.

و

و
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بطاقة نزاع (صراع) مسلح

ليس في بطاقتك شيء يحد من حقك في اتخاذ إجراء للدفاع عن النفس
المهمة

-5
-9

مهمتك هي ( َحدِّد).

لك احلق يف استخدام القوة يف حالتني :للدفاع عن النفس وضد العدو.

استخدم القوة دفاعاً عن النفس.
-3

لك احلق يف استخدام القوة دفاعاً عن النفس يف مجيع األوقات.

-4
موجهة:

ميكنك استخدام القوة ،تصعيداً حىت تشمل القوة القاتلة (الفتاكة) ،رداًّ على عمل عدائي أو نية عدائية
 ضدك
 ضد أفراد (أعضاء) وحدتك
َ ( حدِّد أفراداً آخرين) (مالحظة :أنمر جمموعة قواعد االشتباك )52-50

 - 1جيب أن تعطي إنذاراً قبل أن تطلق النار يف حالة الدفاع (تستخدم القوة دفاعا) عن النفس ،إذا مسح لك
الوقت والمروف بذلك.
بالصراخَ ( :حدِّد بالقول ،مثالً" :قف وإالّ سأطلق النار").
 - 2جيب أن تنذر ُّ
 - 7إذا اضطررت إىل إطالق النار جيب عليك:


أن تطلق طلقات موجهة إىل هدفك فقط



أالّ تستخدم من القوة أكثر مما هو ضروري لتحييد التهديد



أن تتخذ كل االحتياطات املعقولة لعدم إحلاق األذى بأي شخص سوى هدفك.

و

و

استخدام القوة ضد العدو

 - 5ميكنك ،يف حدود ( َحدِّد منطقة) ،أن هتاجم ما يلي:
َ ( حدِّد أهدافاً عسكرية وقوات عدائية معلنة) (مالحظة :أنمر جمموعة قواعد االشتباك
.)32-30
 - 2قلل اإلصابة العرضية (العفوية) أو املوت (العفوي) العرضي بني املدنيني واألضرار اجلانبية (التبعية) يف
األعيان (األهداف) املدنية إىل احلد األدىن.
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مدونة قواعد السلوك (الصفحة الخلفية ألنموذج بطاقة النزاع (لبطاقة الصراع) المسلح (النموذجية)
 - 5امتثل لقانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) وأبلغ عما يُشتبه بأنه انتهاكات ارتكبها من هم أعلى
منك رتبة.
-9

ال هتاجم من يستسلمون .سلِّمهم إىل من هم أعلى منك رتبة.

-3

عامل مجيع احملتجزين بإنسانية (برفق).

-4
-1

امجع (خذ) مجيع اجلرحى واملرضى و املنكوبني يف البحار (من انكسرت سفنهم) و َ ِ
اعَت هبم.
احرتم املدنيني وممتلكاهتم.

-2

ال تأخذ غنائم حرب.
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إعالنات مناطق اإلنذار البحرية
 5-1مناطق اإلنذار البحرية مسألة عملياتية (عمليات) .ومناطق اإلنذار البحرية ،املنشأة على الوجه الصحيح واملنفذة
بصورة مالئمة ،توفِّر للقادة وسائل حتسني الدفاع عن النفس وموقف محاية القوة ملوجوداهتم ،وتوفِّر وسائل إلعالن املخاطر
احملتملة لآلخرين الذين يستعملون اجملال املائي (مياه البحر) .وأياًّ كانت كيفية استعمال مناطق اإلنذار البحرية ،فإهنا ال تعفي
و ال ميكنها أن تعفي القادة (وال تعفيهم) من مسؤوليتهم عن سالمة القوات اليت يقودوهنا أو من واجبهم باالمتثال لقانون
النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) وغريه من قواعد القانون الدويل.
 9-1تعلن مناطق اإلنذار البحرية عاد ًة بواسطة مذكرة للبحارة ،أو تنبيه للطيارين ،أو إعالن مشابه.
 3-1يوفر هذا الدليل منوذج عن إعالن (تُـ َوفَّـُر إعالنات منوذجية) لنوعني اثنني من املناطق:
أ-

منطقة إنذار يف املياه الدولية.

ب-

منطقة إنذار ومنطقة حمر يف البحر اإلقليمي.

 4-1حيثما أُدرج مصطلح "( َحدِّد)" ،ينبغي إدخال تفاصيل لتوضيح معىن التدبري املطلوب (احلكم).
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نموذج إعالن (نموذجي)  -لمنطقة إنذار
 - 5نمراً إىل ( َحدِّد حادثاً أو ظروفاً) ،تعمل ( َحدِّد قوات) على مستوى عال من التأهب (أهبة استعداد مرتفعة)
وتتخذ تدابري احتياطية (احرتاسات) دفاعية إضافية ضد ( َحدِّد التهديد) .نتيجة لذلك ،يُرجى من مجيع الطائرات
واملراكب السطحية واملراكب العاملة حتت سطح البحر ،اليت تقرتب من ( َحدِّد شيئاً مثل رصيف حتميل نفط ،أو
سفينة حربية) أن تبقى على اتصال السلكي مع ( َحدِّد قوة) على قناة االتصال البحرية رقم  52جسر-إىل-جسر
(رقم  ،)52أو خط االتصال الدويل اجلوي املستخدم (االتصاالت اجلوية الدولية) يف حاالت الشدة (121.5 MHZ
) VHFأو خط االتصال العسكري اجلوي املستخدم يف حاالت الشدة ).(243.0 MHZ UHF
َ ( - 9حدِّد قوة) سوف تتخذ تدابري مناسبة للدفاع عن النفس إذا اقتضت المروف .وسوف تبني الطائرات
واملراكب السطحية واملراكب العاملة حتت سطح البحر ،بإجرائها اتصاالً مسبقاً ،كما هو وارد أعاله ،نواياها
بوضوح.
 - 3إنه ( َحدِّد قوة) عندما تعمل يف مياه حبيسة ،ستمل مراعياً لالعتبارات املالحية للطائرات واملراكب السطحية
واملراكب العاملة حتت سطح البحر ،املوجودة على مقربة منها.
 - 4ال يقصد بأي شيء يف هذا اإلنذار إعاقة أي مركب أو طائرة ،أو التدخل بوجه آخر يف حرية مالحتها أو
طرياهنا فوق املنطقة ،أو احلد من حق ( َحدِّد قوة) يف الدفاع عن النفس أو توسيع مفهومه (توسيعه) .نُشر هذا
اإلنذار ال لسبب إال لإلعالم عن حالة التأهب رفيعة املستوى لـ ( َحدِّد قوة) وطلب البقاء على اتصال السلكي
كما هو مبني أعاله.
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نموذج إعالن (نموذجي)  -لمنطقة إنذار ومنطقة حظر في البحر اإلقليمي
 - 5أُنشئت ،كما يرد وصفه أدناه ،منطقة إنذار ومنطقة حمر حبري ،نتيجةً لـ ( َحدِّد حادثاً ًً ،أدى إىل إعالن
هاتني املنطقتني).
 - 9يُنصح مجيع البحارة بالبقاء بعيداً عن ( َحدِّد قوات) وتعريف أنفسهم واإلعالم عن نواياهم عند عملهم
يعرفوا عن أنفسهم بوضوح ويعلنوا عن نواياهم ،وإذا
بالقرب من ( َحدِّد قوات) .وينبغي للبحارة ،إذا ُسئلوا ،أن ِّ
أُعطوا توجيهات من ( َحدِّد قوات) ،أن ينفذوا هذه التوجيهات فوراً ،ليجعلوا نواياهم معروفة .ونود تذكري البحارة
بأن ( َحدِّد قوات) مستعدة الختاذ تدابري دفاعية ،مبا يف ذلك استخدام القوة القاتلة (قوة فتاكة) ،عند الضرورة ،ضد
أي مركب ليست هويته أو نواياه معروفة وهو يشكل هتديداً.
-3
-4

تنشأ ،على الفور ،منطقة إنذار حول ( َحدِّد إحداثيات (معامل) جغرافية).

متتد منطقة اإلنذار ( َحدِّد مسافة) من ( َحدِّد نقطة) .ختتلف منطقة اإلنذار هذه (خمتلفة) عن منطقة

احلمر املنشأة يف وقت الحق يف هذا (هبذا) اإلعالن ،وهي مضافة (باإلضافة) إليها.

نصح املراكب بالبقاء بعيداً عن منطقة اإلنذار فيما عدا حركة املرور األساسي .وإذا اقتضى املرور دخول
 - 1تُ َ
نص ُح املراكب باالتصال بـ ( َحدِّد جهة اتصال) بواسطة خط االتصال البحري ذي الرتدد العايل رقم ،52
املنطقة تُ َ
كب مبغادرة منطقة اإلنذار فعليه أن يغادرها
وتعريف نفسها ،واإلفصاح عن نواياها .وإذا أخطرت ( َحدِّد قوات) املر َ
على الفور .وال يُعطى هذا التوجيه إالّ عندما يكون ضرورياًّ إلبعاد املركب عن الوقوع يف خطر.

 - 2باإلضافة إىل ذلك ،تُنشأ على الفور منطقة حمر ،ويوقف حق املرور الربيء مؤقتاً وفقاً للقانون الدويل
حول ( َحدِّد اإلحداثيات (املعامل) اجلغرافية) داخل ( َحدِّد البحر اإلقليمي .متتد منطقة احلمر مسافة ( َحدِّد املسافة)
من ( َحدِّد نقطة).
 - 7يسمح فقط لـ ( َحدِّد سفناً) و ( َحدِّد قوات) بدخول منطقة احلمر وإن املراكب اليت حتاول دخول املنطقة
بدون إذن ،رمبا تتعرض لتدابري دفاعية ،مبا يف ذلك  ،عند الضرورة ،استخدام القوة القاتلة (قوة فتاكة) .كل اجلهود
املعقولة سوف تتخذ إلنذار املراكب باالبتعاد قبل استخدام القوة القاتلة .و مع ذلك فإن (غري أن) القوة القاتلة
(الفتاكة) سوف تُستعمل عند الضرورة.
 - 5ميكن توجيه األسئلة عن هذا اإلخطار إىل (حدِّد نقطة اتصال و ِ
أعط معلومات عنها).

َ
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طلبات تعريف وإنذارات
 5-2ينبغي ،إذا مسح الوقت والمروف ،حتذير القوات أو األفراد ،الذين يشكلون هتديداً ،وإعطاؤهم الفرصة لالنسحاب
أو التوقف عن األعمال التهديدية .يعطينا هذا التذييل لغة سهلة الستخدامها يف إصدار هذه التحذيرات.
 9-2رمبا يعترب عدم االستجابة هلذه التحذيرات دليالً على نية عدائية.
 3-2جترى االتصاالت ،يف البيئات البحرية واجلوية ،بوجه عام بواسطة خط االتصال العسكري اجلوي املستخدم يف
حاالت الشدة ) (243 MHZواخلط الدويل اجلوي املستخدم يف حاالت الشدة ) .(121.5 MHZوترسل التحذيرات إىل السفن
السطحية بوجه عام بواسطة القناة  52من دائرة جسر-إىل-جسر.
 4-2أمثلة على العمليات الربية:

"( َحدِّد اهلوية)! قف وإالّ ٍسأطلق النار!"

"انتبهوا! إما أن تتفرقوا  /تتوقفوا (؟ تقفوا) ،أو سأستخدم ( َح ِّدد سالحاً) ضدكم".

 1-2أمثلة على العمليات اجلوية:

سؤال" :انتبه ،جسم جوي غري معروف يف ( َحدِّد موقعاً ،وعرف عن نفسك ( :)IFFأصديق أنت أم عدو؟
[ ، ]SSRاتصل بالعالمة رقم ___) ،على ( َحدِّد االرتفاع) ،أنت تقرتب من ( َحدِّد دولة) ( َحدِّد سفينة حربية أو
عرف عن نفسك وأعلِن نواياك".
طائرة عسكرية) .أطلب منك أن تبدأ باالتصال (اتصاالً)ِّ ،

حتذير" :جسم جوي غري معروف (استخدم هويته إن كنت تعرفها) (يف َحدِّد املوقع واصرخ [ ، ]SSRاتصل برقم
العالمة ___) ،على ( َحدِّد االرتفاع)َ ( ،حدِّد االجتاه) ،و( َحدِّد) السرعة ،أنت تقرتب من ( َحدِّد سفينة حربية أو
طائرة عسكرية)( .هويتك جمهولة و/أو نواياك) غري واضحة .أنت تعرض نفسك للخطر .أطلب منك أن تبدأ
باالتصال (اتصاالتك) اآلن أو تغري اجتاهك فوراً إىل ( َحدِّد اجتاهاً) لكي تمل بعيداً.

 2-2أمثلة حبرية:

سؤال" :انتبه! جسم غري معروف على سطح البحر (أو حتت السطح) ( َحدِّد املوقع) ،أنت تقرتب من سفينة حربية
عرف عن نفسك ،وأعلن عن نواياك".
لـ ( َحدِّد دولة) .أطلب منك أن تبدأ باالتصال (اتصاالت)ِّ ،

حتذير" :جسم غري معروف (استخدم اهلوية إن كانت معروفة) على سطح البحر (أو حتت السطح) يف (( َحدِّد
عرف نفسك بأعلى صوتك :أصديق أنت أم عدو) .يف ( َحدِّد املسار) ،و( َحدِّد السرعة) ،أنت تقرتب
املوقع و/أو ِّ
تعرض نفسك
( َحدِّد سفينة حربية أو طائرة عسكرية) .هويتك (غري معروفة و/أو نواياك) غري واضحة .أنت ِّ
للخطر .أطلب منك أن تبدأ باالتصال (االتصاالت) اآلن أو تغري مسارك فوراً إىل ( َحدِّد املسار) لتبقى بعيداً.
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الردود على االستفسارات  ،واإلنذارات ،والتحديات في البحار (النَّهرات في البحر)
 5-7يعطينا هذه التذييل ردوداً على االستفسارات أو التحديات (النَّهرات) اليت تتلقاها السفن احلربية والطائرات
العسكرية يف البيئة البحرية.
 9-7تأذن السلطات الوطنية للوحدات العسكرية بوجه عام أن تقدم معلومات حمدودة رداًّ على حتديات أو استفسارات
من السفن احلربية والطائرات العسكرية األجنبية .وهي تعطي يف العادة رقم هيكل السفينة أو جانبها ،واملسار والسرعة .أما
نوع السفينة أو الطائرة وامسها واملوانئ اليت رست فيها من قبل ،ووجهتها ،وعملياهتا احلالية ومعلومات أخرى ال صلة هلا
بسالمة مرور الوحدة ،فال تُعطى يف العادة.
 3-7اللغة املقرتح الرد هبا على حتد ما (النهرة):
أ-
الرقم)".

جيب أن يشمل اجلزء األول من الرد "هذا ( َحدِّد جنسية) السفينة احلربية (أو الطائرة العسكرية) (( َحدِّد

ب  -اجلزء الثاين من الرد يتوقف على املوقع وطريقة مرور الوحدة .من بني اخليارات ما يلي:
"أنا أقوم بعمليات روتينية يف املياه الدولية".
"أنا أمر مروراً بريئاً".
"أنا أمر مرور عابرا" (ترانزيت)".
"أنا أمر يف خطوط البحر األرخبيلي".
ج  -إذا طُلبت منك معلومات لست خموالً باإلفصاح عنها ،يُقرتح أن ترد كما يلي" :هذه سفينة حربية (أو
طائرة عسكرية) تابعة لـ ( َحدِّد اجلنسية) ( َحدِّد الرقم) .لست خموالً باإلفصاح عن هذه املعلومات".
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قائمة المصطلحات
اللغم المضاد لألشخاص :لغم أرضي مصمم ألن ينفجر مبجرد حضور شخص أو اقرتابه منه أو مالمسته له ،ومن شأنه أن
يؤدي إىل عجز شخص أو أكثر أو جرحهم أو قتلهم .أما األلغام املصممة ألن تنفجر حبضور مركبة (خالفاً للشخص) أو
اقرتاهبا منه أو مالمسته ،وهي مزودة بأجهزة واقية من تناول الشخص له ،ال تعترب ألغاماّ مضادة لألشخاص ،نتيجةً لكوهنا
مزودة بتلك األجهزة.
اللغم البحري المسلح :لغم حبري يوضع بعد سحب مجيع أجهزة السالمة منه أو يسلح عند وضعه لينفجر إذا توافرت
جمموعة من الشروط حمددة من قبل.
الدخول للمساعدة :دخول السفن أو الطائرات إىل البحر اإلقليمي دون إذن من الدولة الساحلية للعمل دون مقابل يف
تقدمي مساعدة طارئة (يف حاالت الطوارئ) ملن هم يف خطر أو منكوبني (يف شدة) يف البحر .وينطبق هذا احلق فقط عندما
يكون موقع اخلطر أو الشدة معروفاً إىل حد معقول .وال متتد إىل حد التفتيش ،الذي يتطلب موافقة الدولة الساحلية.
الهجوم :أعمال عنف (الهجوم بالعنف) أو هجوم بالشبكة (اهلجوم على الشبكة) احلاسوبية ،حيث يكون من املعقول أن
حتدث وفاة أو أذى جسدي أو أضرار باملمتلكات.
الذخائر العنقودية ،:بوجه عام ،هي ذخائر تقليدية مصممة ألن تنتشر أو تطلق ذخائر فرعية متفجرة ذات مفعول قاتل
(مفعوهلا فتاك) .تتفاوت التعاريف الوطنية هلذه الذخائر ،وذلك يتوقف على السياسة الوطنية وااللتزامات التعاهدية.
اعتالء السفن بامتثال :هو اعتالء السفينة حيث يتعاون فيه قبطان السفينة وطاقم حبارهتا.
هجوم بالشبكة الحاسوبية( :أعمال الهجوم على الشبكة الحاسوبية) هي األعمال اليت تنفذ بواسطة استخدام الشبكات
احلاسوبية لعرقلة املعلومات املوجودة يف احلواسيب وشبكات احلواسيب ،أو منعها ،أو إضعافها ،أو تدمريها ،أو فعل ذلك
باحلواسيب وشبكات احلواسيب نفسها .وتسمى أيضاً باالجنليزية اختصاراً.CNA :

(أعمال) الدفاع عن الشبكة الحاسوبية :أعمال تنفذ بواسطة استخدام الشبكات احلاسوبية حلماية نمم املعلومات
والشبكات احلاسوبية ،ومراقبتها ،وحتليلها ،واستكشاف النشاط غري املأذون به فيها والتصدي له .تسمى أيضاً باإلجنليزية
اختصاراً.CND :
استغالل الشبكة الحاسوبية :هو متكني العمليات (و إجراء عمليات متكني) وقدرات مجع البيانات املخابراتية اليت ُجترى
باستخدام الشبكات احلاسوبية ،من مجع (جلمع) املعلومات من اهلدف أو من نمم املعلومات التلقائية للخصم أو الشبكات.
يسمى أيضاً باإلجنليزية اختصاراً .CNE

عمليات الشبكة الحاسوبية :تتألف من اهلجوم على الشبكة احلاسوبية ،والدفاع عن الشبكة احلاسوبية ،و(العمليات ذات
الصلة اليت متكن من) استغالل الشبكة احلاسوبية ذات الصلة لتمكني العمليات .وتسمى أيضاً باإلجنليزية اختصاراً .CNO
نش َط إجيابياًّ بشكل من أشكال التسليح (وعند ٍ
ئذ تصبح
اللغم البحري المراقب :لغم حبري تنقصه القدرة التدمريية حىت يُ َّ
هذه األلغام ألغاماً حبرية مسلحة).
جهاز االنفجارات التحذيرية المقاومة لإلرهاب يوضع يف املاء حول السفن ليحذر املراكب الصغرية ومينعها من الوصول إىل
السفينة.
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الفضاء اإللكتروني :ميدان عاملي يتميز باستخدام اإللكرتونيات واملنمور اإللكرتوين  -املغنطيسي لتخزين البيانات وتعديلها
وتبادهلا بواسطة نمم شبكية منها اإلنرتنت ،ونمم االتصاالت السلكية والالسلكية ،والبىن التحتية املرتبطة هبا.
القوة القاتلة( :الفتاكة) قوة يُقصد هبا أن تسبب ،أو يرجح أن تسبب الوفاة ،أو إصابات خطرية تؤدي إىل الوفاة ،بغض
النمر عما إذا تسببت بالوفاة أو اإلصابة اخلطرية أم ال.
القوة العدائية المعلنة :أي قوة مدنية ،أو شبه عسكرية ،أو عسكرية ،أو منممة إرهابية أعلنت سلطة مالئمة أهنا عدائية.
االحتجاز :هو التحفظ على شخص رغم إرادته ألغراض قانونية ،كاحملاكمة ،أو حفظ السالمة العامة ،أو امتثاالً ألمر
قانوين.
الرماية المباشرة :هي إطالق النار مباشرة على هدف يراه الرامي .ويُستخدم اهلدف نفسه حمل التصويب سواء للسالح أو
للرامي.

إطالق النار ِّ
مصوبة على سفينة أو طائرة أو مركبة لتعطيلها عن احلركة دون القضاء عليها.
المعطلة :هو إطالق النار َّ

الحرب اإللكترونية :هي قدرة أساسية لعمليات معلوماتية تشمل أي عمل عسكري ينطوي على استخدام الطاقة
اإللكرتونية-املغنطيسية و املوجهة للتحكم بالطيف اإللكرتوين  -املغنطيسي ،حلماية األشخاص ،واملرافق ،واملعدات ،أو
ملهامجة العدو .ويسمى أيضاً باللغة اإلجنليزية اختصاراً .EW

منطقة الحظر :هي منطقة أنشأهتا هيئة جزائية حلمر أنشطة حمددة يف منطقة جغرافية حمددة .أنمر أيضاً منطقة اإلنذار
البحرية ،ومنطقة اإلنذار.
المحاربون( :المناضلون) هم أفراد (أعضاء) قوات مسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جمموعات مسلحة أخرى يشاركون يف
نزاع (صراع) مسلح غري دويل.
القوة :هي الوحدة العسكرية أو اهليئة (املنممة) اليت تعمل مبوجب قواعد االشتباك هذه .ألغراض الدفاع عن النفس ،تشمل
القوة أشخاصاً مرافقني للقوة وأسرى احلرب ،واملعتقلني (السجناء) واحملتجزين ،الذين هم حتت سيطرة القوة.

حماية القوة :هي تدابري تتخذ ملنع أو ختفيف حدة األعمال العدائية ضد األشخاص (ويشمل هؤالء أفراد األسرة) ،واملوارد،
واملرافق ،واملعلومات احلساسة .وال تشمل محاية القوة التدابري املتخذة هلزمية العدو أو للحماية من احلوادث ،أو أحوال
الطقس ،أو املرض.
السلطة العليا :هي سلطة داخل الدولة أعلى من قائد القوة أو وحدات القوة.
العمل العدائي :هو هجوم أو استخدام آخر للعنف (للقوة) ضد الدولة أو القوة أو أشخاص و ممتلكات أخرى معينة
(آخرين معينني ،أو املمتلكات).
النية العدائية :هي هتديد بعمل عدائي وشيك.
الدولة المضيفة :هي دولة تستقبل برضاها قوات و/أو إمدادات من دول حليفة ،و/أو شركاء يف التحالف ،لتتخذ هلا موقعاً،
أو تعمل يف أراضيها ،أو لتمر من أراضيها.
الرماية غير المباشرة :هي إطالق نار على هدف ال يراه الرامي ،وليس هو اهلدف الذي يوجه إليه الرامي سالحه .تشمل
الرماية غري املباشرة رماية غري مباشرة مراقبة ورماية غري مباشرة غري مراقبة.
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الدفاع الفردي عن النفس :هو حق املرء يف الدفاع عن نفسه (عن نفسها يف حالة املرأة) (ويف بعض احلاالت عن أفراد
آخرين) ضد عمل عدائي أو نية عدائية.
العمليات اإلعالمية :هي التوظيف املتكامل للقدرات األساسية للحرب اإللكرتونية ،وعمليات الشبكة احلاسوبية ،والعمليات
النفسية ،واخلداع احلريب ،والعمليات األمنية ،بالتضافر مع دعم حمدد وقدرات ذات صلة ،للتأثري يف قدرة العدو على اختاذ
القرارات البشرية أو األوتوماتيكية أو عرقلتها ،أو إفسادها أو إعطاهبا ،بينما ُحتمى قدراتنا حنن .وتُسمى أيضاً باإلجنليزية
اختصاراً .IO
الفضاء الجوي الدولي :هو الفضاء املمتد فوق املنطقة املتامخة ،واملنطقة االقتصادية اخلالصة ،وأعايل البحار ،واألقاليم غري
اخلاضعة للسيادة الوطنية.
المياه الدولية :مجيع مناطق احمليط غري اخلاضعة لسيادة دولة .ومجيع املياه املمتدة من البحر اإلقليمي باجتاه البحر هي مياه
دولية ،حيافظ اجملتمع الدويل على حرية املالحة فيها وحرية الطريان فوقها .وتشمل املياه الدولية حصرا" املناطق املتامخة واملناطق
االقتصادية اخلالصة (فقط) وأعايل البحار.
األنشطة المشتركة و العمليات و املنممات املشرتكة (هي عمليات منممات) ،إخل ،.هي تلك اليت يشرتك فيها جهازين
مسلحني أو أكثر(.تشرتك فيها القوات املسلحة لدولتني أو أكثر).
عمليات الحظر البحري :هي عمليات إلنفاذ قيود على حركة األشخاص/املواد يف البيئة البحرية وفوقها ،داخل منطقة
معرفة).
جغرافية حمددة ( َّ

منطقة اإلنذار البحرية :هي منطقة معينة من احمليطات والفضاء اجلوي الذي هو فوقها مباشرة ،الذي تدعي الدولة أن من
ِ
مستخدمني آخرين ،أو التأثري بطريقة أخرى على ممارسة هذه
حقها تقييد حرية املالحة فيها و/أو الطريان فوقها من قبل
احلريات .أنمر أيضاً منطقة احلمر ومنطقة اإلنذار ،اللتني مها نوعان من مناطق اإلنذار البحري.
الوسم :عملية احملافمة (للبقاء) على اتصال مع اهلدف من موقع يكون للوحدة الوامسة أو الواسم قدرة على شن هجوم
مباشر عليه منها.
الخداع العسكري :هو أفعال تنفذ لتضليل صناع القرار العسكري لدى اخلصم عمداً فيما يتعلق بالقدرات العسكرية
الصديقة ونواياها وعملياهتا ،مما جيعل اخلصم يتخذ أعماالً حمددة (أو ال يتخذها) من شأهنا أن تساهم يف حتقيق مهمة
القوات الصديقة.
دفاع الدولة عن النفس :هو الدفاع عن الدولة ،وقوات الدولة ،وأشخاص الدولة وممتلكاهتم .وال جيوز لقادة الوحدات ،بوجه
عام ،أن ميارسوا حق الدولة يف الدفاع عن النفس إال عندما تأذن هلم سلطة عليا بذلك.
الفضاء الجوي الوطني :هو الفضاء اجلوي فوق إقليم الدولة ومياهها الداخلية ،و حبرها اإلقليمي ،ومياه أرخبيلها.
المياه الوطنية :هي املياه اخلاضعة للسيادة اإلقليمية للدول الساحلية .وتشمل املياه الوطنية املياه الداخلية و البحار اإلقليمية
واملياه األرخبيلية.
األلغام البحرية :هي جهاز متفجر يوضع يف املاء ،يف قاع البحر أو يف الرتبة الواقعة حتت قاع البحر ،بنيَّة اإلضرار بالسفن أو
إغراقها أو ردعها عن اإلحبار يف منطقة ما (املنطقة).
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التحييد :هو جعل الشيء غري فعال ،إما مؤقتاً أو بصورة دائمة.
عمليات إخالء غير المقاتلين :هي عمليات توجهها السلطة الوطنية إلخالء غري املقاتلني من بلدان أجنبية إىل مالجئ آمنة
عندما تكون حياهتم يف خطر بسبب حرب ،أو اضطرابات مدنية ،أو كارثة طبيعية.
اعتالء السفينة بدون امتثال :هو اعتالء السفينة دون احلصول على موافقة على اعتالئها.
يرجح أن تؤدي إىل الوفاة ،أو اإلصابة جبراح خطرية تؤدي إىل
القوة غير القاتلة( :الفتاكة) هي القوة اليت ال يقصد هبا أو ال َّ
الوفاة.
انفجارها
وقعها على اهلدف) أو
الرماية غير المباشرة المراقبة :هي الرماية غري املباشرة اليت ميكن أن يرى نقا ُط إصابتها ( َ
َ
مراقب .وميكن التحكم بالرماية وتعديلها بناء على أساس املراقبة.
اعتالء السفينة رغم المعارضة :هو اعتالء السفينة رغم أن القبطان وطاقم البحارة يصرحون بوضوح أهنم سيتخذون
خطوات ملنع اعتالئها.
املعرف للفضاء اجلوي الوطين ومتتد إىل ما ال هناية .ويعرتف القانون
الفضاء الخارجي :تبدأ هذه املنطقة يف احلد األعلى غري َّ
الدويل حبرية مرور السواتل اليت هي من صنع اإلنسان أو أجرام أخرى على مستوى ارتفاع مدار األرض أو ما وراءه.
عمليات السالم :هذا مصطلح عام يشمل منع الصراع ،و عمليات بناء السالم ،وحفظ السالم ،و صنع السالم و فرض
السالم (عمليات حفظ السالم وإنفاذ السالم) ،اليت ُجترى دعماً للجهود الرامية إىل استتباب السالم أو (و) احلفاظ عليه.
الغدر( :الغش) هو استخدام أشكال اخلداع غري القانوين .فأعمال الغدر هي (الغش) أشكال من اخلداع مصممة الجتذاب
ثقة العدو إىل تصديق أنه جيب توفري حالة احلماية مبوجب قانون النزاعات املسلحة (الصراع املسلح) ،بنيَّة خيانة تلك الثقة.
وإن التماهر باالستسالم إلغواء العدو إىل الوقوع يف مصيدة هو مثال على أعمال الغدر (الغش) .وينبغي الرجوع إىل الكتب
الدليلية الوطنية اخلاصة بقانون النزاعات املسلحة (لقانون الصراع املسلح) لالطالع على مزيد من التعاريف املفصلة واألمثلة.
القرصنة :هو عمل غري مشروع من أعمال العنف ،أو السلب (أي االختالس ،أو السرقة ،أو النهب) ،أو االحتجاز يف املياه
الدولية أو فوقها ،يرتكبه ،و ألغراض خاصة ،طاقم البحارة أو املسافرون على سفينة أو طائرة خاصة ضد سفينة أو طائرة
أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو الطائرة.
العمليات النفسية :هي عمليات خمططة لنقل معلومات ومؤشرات خمتارة إىل مجاهري مستهدفة للتأثري يف عواطفها ،ودوافعها،
وتعليلها املوضوعي ،ويف هناية املطاف سلوك احلكومات واملنممات واجملموعات واألفراد .وإن الغرض من العمليات النفسية
هو استمالة (إغراء) أو تعزيز مواقف وسلوك مؤيدة ألهداف منشئ هذه العمليات.
الدفاع عن النفس :هو استخدام القوة الضرورية والتناسبية ،مبا يف ذلك القوة القاتلة ( الفتاكة) ،للدفاع عن القوات أو
األشخاص أو املمتلكات ضد هجوم واقع أو هجوم وشيك.
الجريمة الخطيرة :هي القتل ،أو االغتصاب ،أو االعتداء العنيف أو أية جرمية أخرى يتوقع منها بشكل معقول أن تؤدي إىل
القتل أو إحلاق أذى بدين خطري.
المتابعة :هي املراقبة (وليست بالضرورة مستمرة) والبقاء على اتصال باهلدف .وميكن أن تكون املتابعة علنية أو سرية.
يعرف املركز القانوين لقوة عسكرية زائرة تُنشر يف إقليم دولة أخرى.
اتفاق مركز القوات :هو اتفاق ِّ
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المرفق دال
دفاع الوحدة عن النفس :هو حق قادة الوحدات يف الدفاع عن وحداهتم ،ووحدات أخرى تابعة لدولتهم ،ووحدات حمددة
أخرى ضد عمل عدائي أو نية عدائية.
انفجارها.
رماية غير مباشرة غير مراقبة :هي رماية غري مباشرة ال تُراقَب نقا ُط إصابتها وال
ُ
منطقة إنذار :هو إعالن يعطي إنذاراً مبخاطر حمتمله يف البحر ،كتجربة أسلحة ،أو مناورات ،أو قتال ،أو عمليات أخرى.
انمر أيضاً منطقة احلمر ومنطقة التحذير البحري.
الطلقة التحذيرية :هي طلقة تطلق جبوار شخص أو مركب أو طائرة كإشارة إىل وقف النشاط على الفور ،لكن ال يُقصد هبا
أن تسبب له/هلا ضرراً أو أذى.
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المعهد الدولي للقانون اإلنساني
املعهد الدويل للقانون اإلنساين هو منممة إنسانية مستقلة غري هادفة للربح ،أنشئت يف عام  .5270يقع (يوجد) مقره يف
فيال أورموند مبدينة سان رميو (إيطاليا).
املقصد الرئيسي للمعهد هو تعزيز القانون الدويل اإلنساين (الدويل) ،و حقوق اإلنسان ،وقانون الالجئني ،واملسائل ذات
الصلة هبا.
اكتسب املعهد شهرة عاملية كمركز ممتاز يف ميدان البحث والتدريب ونشر مجيع جوانب القانون الدويل اإلنساين.
يعمل املعهد يف تعاون وثيق مع عدد كبري من املنممات الدولية اهلامة اليت كرست نفسها لقضية اإلنسانية (املكرسة للمسائل
اإلنسانية) ،مبا يف ذلك اللجنة الدولية للصليب األمحر (جلنة الصليب األمحر الدولية) ،ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني ،واملنممة الدولية للهجرة .ويقيم املعهد عالقات عمل مع االحتاد األورويب ،ومنممة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ،ومنممة حلف مشال األطلسي ،ومنممة الفرنكوفونية الدولية ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر
واهلالل األمحر ،واملعهد اإليطايل  -األمريكي الالتيين .وللمعهد مركز استشاري لدى األمم املتحدة (اجمللس االقتصادي
واالجتماعي) ولدى جملس أوروبا.
تأيت معمم أموال املعهد من رسوم العضوية ،ورسوم املشاركة يف دوراته التدريبية ،وتربعات من احلكومات أو املؤسسات أو
املنممات ،أو من هبات أو وصايا أو منح .و تبقى موارد املعهد املالية متواضعة إذا ما قورنت مبدى التزاماته ونشاطه يف
ميدان هو موضع اهتمام متزايد لدى اجملتمع الدويل.
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