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  الملحق باتفاقية حظر أو تقييد ا�سلحة التقليديةالثالث بروتوكول ال
  بشأن 

  حظر أو تقييد استعمال ا�سلحة المحرقة
 
  

  1980تشرين ا�ول / أكتوبر 10جنيف، 
  

  )1(المادة 

  تعاريف

  :في مصطلح ھذا البروتوكول

أي س!ح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام )) س!ح محرق((يراد بتعبير  -1
ا;ول <شعال النار في ا;شياء أو لتسبيب حروق ل7شخاص بفعل اللھب أو 
الحرارة أو مزيج من اللھب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق 

  :على الھدف

، مث!ً، على شكل قاذفات لھب، وألغام موجھة يمكن أن تكون ا;سلحة المحرقة) أ 
لمقذوفات أخرى، وقذائف، وصواريخ، وقنابل يدوية، وألغام، وقنابل، وغير 

  .ذلك من حاويات المواد المحرقة

  :Y تشمل ا;سلحة المحرقة) ب

الذخائر التي يمكن أن تكون لھا، عرضاً، آثار محرقة، مثل المضيئات "  1" 
  .أو ناشرات الدخان أو أجھزة ا<شارة أو القائفات

الذخائر المصممة للجمع بين آثار اYختراق والعصف أو التشظي وبين "  2" 
أثر محرق إضافي، مثل المقذوفات المخترقة للدروع، والقذائف 
الشظوية، والقنابل المتفجرة وما شابه ذلك من الذخائر ذات اgثار 

فيھا مصمماً خصيصاً لتسبيب المزيجة التي Y يكون ا;ثر المحرق 
حروق ل7شخاص، بل Yستعماله ضد أھداف عسكرية، مثل المركبات 

  .المدرعة والطائرات والمنشآت والمرافق

أي تجمع مدنيين، دائماً كان أو مؤقتاً، كما في ا;جزاء )) تجمع مدنيين((يراد بتعبير  -2
ما في مخيمات أو أرتال المأھولة من المدن أو البلدات أو القرى المأھولة، أو ك

  .ال!جئين أو المھجرين، أو جماعات البدو الرحل
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، فيما يتعلق با;شياء، أي شئ يسھم، بطبيعته أو ))ھدف عسكري((يراد بتعبير  -3
موقعه أو غرضه أو وجه استعماله، إسھاماً فعلياً في العمل العسكري، ويكون من 

يه أو إبطال مفعوله، في الظروف شأن تدميره الكلي أو الجزئي أو اYستي!ء عل
  .القائمة، في حينه، أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة

جميع ا;شياء التي ليست أھدافاً عسكرية وفقاً لتعريف )) أعيان مدنية((يراد بتعبير  -4
  .3ھذه ا;ھداف في الفقرة 

كنة تلك اYحتياطات القابلة ل!تخاذ أو المم)) احتياطات مستطاعة((يراد بتعبير  -5
عملياً مع جميع الظروف القائمة في حينھا، بما في ذلك اYعتبارات ا<نسانية 

  .والعسكرية

  )2(المــادة 

  حماية المدنيين وا�عيان المدنية

يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتھم ھذه، أو المدنيين فرادى،  -1
  .أو ا;عيان المدنية، محل ھجوم با;سلحة المحرقة

يحظر في جميع الظروف جعل أي ھدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين ھدفاً  -2
  .لھجوم أسلحة محرقة تطلق من الجو

يحظر كذلك جعل أي ھدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين ھدفاً لھجوم بأسلحة  -3
محرقة غير تلك التي تطلق من الجو، إY حين يكون الھدف العسكري واضح 

وتكون قد اتخذت جميع اYحتياطات المستطاعة كيما  اYنفعال عن تجمع المدنيين
تقصر اgثار المحرقة على الھدف العسكري ويتفادى ويخفف إلى الحدود الدنيا في 
أية حال، ما قد ينجم عنھا عرضاً من وقوع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتھم 

  .بجروح أو تلف ا;عيان المدنية

ن أنواع الكساء النباتي ھدف ھجوم بأسلحة يحظر أن تجعل الغابات وغيرھا م -4
محرقة إY حين تستخدم ھذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين أو 

  .أھداف عسكرية أخرى، أو حين تكون ھي ذاتھا أھدافاً عسكرية

 


