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الدرس 5
ما هي حقوقك الدولية؟

خالل النزاعات المسلّحة، يجب أن يلتزم جميع األشخاص، مهما كانت وظائفهم، بمجموعة القواعد التالية المندرجة ضمن القانون الدولي 
اإلنساني، ويطّبقونها على أرض الواقع.

»يجب احترام الكرامة اإلنسانية لجميع األفراد في األوقات كافة. كما يجب بذل كل ما هو ممكن، من دون أّي شكل من أشكال التمييز، 
للتخفيف من معاناة األشخاص الذين لم يشاركوا مشاركًة مباشرة في النزاعات، أو الذين باتوا عاجزين عن القتال بسبب مرض، أو إصابة، 

أو وقوعهم في األسر على سبيل المثال.«

المرضى والجرحى والمحتجزين وأسرى  القتال )كالجنود  باتوا عاجزين عن  الذين  الجسدية والعقلية لألشخاص  الحياة والسالمة  احترام 
الحربية )المدنّيين(، ووجوب معاملة هؤالء األشخاص في جميع األحوال  الذين ال يشاركون مشاركة مباشرة في األعمال  الحروب( أو 

بإنسانية ودون أي تمييز مجحف.
حظر قتل أو جرح الخصم الذي استسلم أو الذي أصبح عاجزاً عن القتال.

تأمين العناية للجرحى والمرضى خالل األعمال الحربية وعدم التعرض باألذى لألفراد والمنشآت المستخدمة في رعاية الجرحى والمرضى: 
طاقم العمل الطبي والمستشفيات ومراكز اإلسعاف ووسائل النقل والمعدات. كما يجب احترام شارات الحماية من قبل الجميع، أي شارات 

الصليب األحمر والهالل األحمر والبلّورة الحمراء.
ضرورة احترام حياة المقاتلين والمدنيين المعتقلين، تحت سلطة طرٍف معاد، فضالً عن احترام كرامتهم وحقوقهم ومعتقداتهم الشخصية. كما 
يجب أن يتمّتعوا بالحماية ضّد كّل أشكال أعمال العنف واالنتقام. ويجب أن يحصلوا على حّق مراسلة أسرهم وتلقي اإلغاثة والرعاية الطبية.
وجوب كفالة الضمانات القضائية لجميع األشخاص وأال يؤخذ أحد بجريرة فعل لم يرتكبه، كما ال يجوز تعريض أحد للتعذيب البدني او 

النفسي أو لعقوبات جسدية أو لمعاملة قاسية أو مهينة. وُيحّظر أخذ الرهائن. 
ليس من خيارات مطلقة لطريقة ووسيلة شّن الحروب. فُيحظر إستخدام األسلحة ووسائل القتال التي تسّبب إصابات ال مبّرر لها أو معاناة مفرطة. 
وجوب التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين األماكن المدنية واألهداف العسكرية. وفقاً لذلك، يجب أن تكون العمليات موّجهة ضّد 

األهداف العسكرية على نحو حصرّي. وُيحّظر القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين.
إّن أّي مخالفة لهذه األحكام يشّكل انتهاكاً للقانون، مما يمكن أن يعّرض األشخاص لعقوبات جنائية. 

----------
إنتاج:

مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية  »سكايز« – مؤسسة سمير قصير

تم إعداد محتوى الفيديو بمساعدة من:
الصليب األحمر اللبناني 

المنتج التنفيذي: مارون صفير
kook creative studio :تصميم وتحريك

مستشار تقني: أندرو  كود
ترجمة: نور األسعد

صوت )عربي(: ريما خداج
الصوت )انجليزي(: أندرو كود

Creative Impact :تسجيل الصوت
»Mining by Moonlight« by Kevin MacLeod :موسيقى

تم تنفيذ هذا المشروع بفضل دعم الصندوق الوطني للديمقراطية.
يجوز استعمال، تبادل، نسخ وتوزيع هذا العمل تحت شرط نسب العمل لمؤسسة سمير قصير، ومن دون االيحاء بأي شكل من األشكال أن مؤسسة سمير قصير تؤيدكم أو تؤيد 

استخدامكم لهذا العمل. ال يجوز استخدام هذا العمل ألغراض تجارية. ال يجوز تعديل، تغيير أو اضافة معلومات على هذا العمل.
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