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  )١(المادة 

  تعاريف
  :في مصطلح هذا البروتوكول

ح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام األول أي سال ))سالح محرق((يراد بتعبير  -١
إلشعال النار في األشياء أو لتسبيب حروق لألشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مـزيج مـن   

  :اللهب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق على الهدف
موجهة لمقـذوفات   يمكن أن تكون األسلحة المحرقة، مثالً، على شكل قاذفات لهب، وألغام) أ 

أخرى، وقذائف، وصواريخ، وقنابل يدوية، وألغام، وقنابل، وغير ذلك مـن حاويـات المـواد    
  .المحرقة

  :ال تشمل األسلحة المحرقة) ب
الذخائر التي يمكن أن تكون لها، عرضاً، آثار محرقة، مثـل المضـيئات أو القائفـات أو    " ١"

  .ناشرات الدخان أو أجهزة اإلشارة
ر المصممة للجمع بين آثار االختراق والعصف أو التشـظي وبـين أثـر محـرق     الذخائ" ٢"

إضافي، مثل المقذوفات المخترقة للدروع، والقذائف الشظوية، والقنابل المتفجرة وما شابه ذلك 
من الذخائر ذات اآلثار المزيجة التي ال يكون األثر المحرق فيها مصمماً خصيصـاً لتسـبيب   

ماله ضد أهداف عسكرية، مثل المركبات المدرعـة والطـائرات   حروق لألشخاص، بل الستع
  .والمنشآت والمرافق

أي تجمع مدنيين، دائماً كان أو مؤقتاً، كمـا فـي األجـزاء    )) تجمع مدنيين((يراد بتعبير  -٢
المأهولة من المدن أو البلدات أو القرى المأهولة، أو كما في مخيمات أو أرتـال الالجئـين أو   

  .ماعات البدو الرحلالمهجرين، أو ج
، فيما يتعلق باألشياء، أي شئ يسهم، بطبيعته أو موقعـه أو  ))هدف عسكري((يراد بتعبير  -١

غرضه أو وجه استعماله، إسهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويكون من شأن تدميره الكلـي أو  
مفعوله، في الظروف القائمة، في حينه، أن يـوفر ميـزة   الجزئي أو االستيالء عليه أو إبطال 

  .عسكرية أكيدة



جميع األشياء التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لتعريـف هـذه   )) أعيان مدنية((يراد بتعبير  -٢
  .٣األهداف في الفقرة 

ـ )) احتياطات مستطاعة((يراد بتعبير  -٣ ع تلك االحتياطات القابلة لالتخاذ أو الممكنة عملياً م
  .جميع الظروف القائمة في حينها، بما في ذلك االعتبارات اإلنسانية والعسكرية

  
  

  )٢(المــادة 
  حماية المدنيين واألعيان المدنية

يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هـذه، أو المـدنيين فـرادى، أو     -١
  .األعيان المدنية، محل هجوم باألسلحة المحرقة

يع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هـدفاً لهجـوم   يحظر في جم -٢
  .أسلحة محرقة تطلق من الجو

يحظر كذلك جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفاً لهجوم بأسلحة محرقـة   -٣
غير تلك التي تطلق من الجو، إال حين يكون الهدف العسكري واضح االنفعـال عـن تجمـع    

اتخذت جميع االحتياطات المستطاعة كيما تقصر اآلثـار المحرقـة علـى    المدنيين وتكون قد 
الهدف العسكري ويتفادى ويخفف إلى الحدود الدنيا في أية حال، ما قد ينجم عنها عرضاً مـن  

  .وقوع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم بجروح أو تلف األعيان المدنية
كساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقـة إال  يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع ال -١

حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محـاربين أو أهـداف عسـكرية    
  .أخرى، أو حين تكون هي ذاتها أهدافاً عسكرية

  
  


