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(A)     GE.05-64045    141105    141105 

                    الدورة الثانية عشرة
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢-  ١٤      جنيف، 

                  من جدول األعمال  ٧      البند 
                       املتفجرات من خملفات احلرب

                                           الفريق العامل املعين باملتفجرات من خملفات احلرب

 ، املعنونة القانون اإلنساينCCW/GGE/X/WG.1/WP.2لى الوثيقة الردود ع
 ٢٠٠٥مارس / آذار٨الدويل واملتفجرات من خملفات احلرب، املؤرخة 

 رد هولندا

  :              قائمة املختصرات

                                            بشأن حظر استخدام مقذوفات معينة يف زمن احلرب    ١٨٦٨                       إعالن سان بطرسبورغ لعام   :                  إعالن سان بطرسبورغ

                                                            بشأن حظر استخدام الرصاص الذي يتمدد أو يتفلطح يف جسم اإلنسان    ١٨٩٩            الهاي لعام     إعالن  :          إعالن الهاي

                                    بشأن احترام قوانني احلرب الربية          ١٩٠٧ /    ١٨٩٩                       اتفاقيتا الهاي لعامي      :     ١٩٠٧ /    ١٨٩٩                         اتفاقيـتا الهاي لعامي     
                            وأعرافها، مع أنظمتها املرفقة

                                   اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال اجلرحى     (    ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                        اتفاقيات جنيف املؤرخة      :               اتفاقيات جنيف 
                                                                                                            واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان؛ اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة               
                                                                                                                  يف البحار؛ اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب؛ اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني                

  )          يف وقت احلرب

                                       اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة     ١٩٥٤     مايو  /      أيار  ١٤                    اتفاقية الهاي املؤرخة   :     ١٩٥٤                  اتفاقية الهاي لعام 
                            نشوب نزاع مسلح، وبروتوكوالها

                                                               اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية   :                                       اتفاقـية حظـر استخدام تقنيات التغيري   
     ١٩٧٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠         املؤرخة                  أغراض عدائية أخرى
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                            امللحقان باتفاقيات جنيف        ١٩٧٧       يونيه   /         حزيران  ٨                               الربوتوكوالن اإلضافيان املؤرخان      :                       الـربوتوكوالن اإلضافيان  
                                                                      الـربوتوكول األول املـتعلق حبماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة؛             (    ١٩٤٩         أغسـطس    /     آب   ١٢          املؤرخـة   

  )                                    اية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية                         الربوتوكول الثاين املتعلق حبم

  )       القواعد  :  ١     اجمللد  (                                                            القانون اإلنساين الدويل العريف، جتميع اللجنة الدولية للصليب األمحر 

                                                  مدى انطباق مبادئ القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة- ١     اجلزء 

                            خدام القوة يف نزاع مسلح واليت                                                              ما هي املبادئ القائمة يف القانون اإلنساين الدويل اليت تنطبق على است 
                                                                                                          يعتـرب أهنـا ذات صلة باستخدام الذخائر، مبا يف ذلك الذخائر الصغرية اليت ميكن أن تصبح متفجرات من                   

                                                                                            أي الضرورة العسكرية، التفرقة، التمييز، التناسب، التدابري الوقائية املتخذة قبل اهلجوم            (                خملفـات احلرب؟    
   ).                                         غري الضرورية، محاية البيئة، أية مبادئ أخرى؟        املعاناة  /                     وبعده، اإلصابات املفرطة

                                                                                                    ملا كانت مجيع الذخائر احلاوية ملتفجرات، من ذخائر األسلحة الصغرية إىل منظومات األسلحة اليت تطلق                - ١
                                                                                                              مـن اجلو إىل األرض، ميكن أن تتحول إىل متفجرات من خملفات احلرب، فإن هولندا تفهم هذا السؤال على أنه                    

            ومجيع املبادئ   .                                                                        القائمة يف القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة اخلاصة باستخدام األسلحة بوجه عام              يتعلق باملبادئ 
                                                                                                                  الواردة يف السؤال نفسه تنتمي إىل تلك الفئة وتطبقها هولندا يف ختطيط العمليات العسكرية وتنفيذها، وتفهمها                

  :       كما يلي

                               ً             كرية وتطبقه بأنه مبدأ يأذن حصراً باستعمال                                    تفهم هولندا مبدأ الضرورة العس      :                  الضرورة العسكرية  ̀  ١̀ 
                                                                                                مـا ال حيظره القانون اإلنساين الدويل من قوة بالدرجة والنوع املطلوبني لتحقيق استسالم العدو               

                         ومبدأ الضرورة العسكرية     .                                                                      الكـامل أو اجلزئي بأسرع ما ميكن وبأقل تكلفة يف األرواح واملوارد           
                                      كما أن املبدأ منصوص عليه يف قانون         .           ميع الدول                                                جـزء مـن القانون العريف وهو لذلك ملزم جل         

                        ، واتفاقية جنيف األوىل      )) ز (  ٢٣       املادة     (    ١٩٠٧ /    ١٨٩٩   ً                           مـثالً اتفاقيتا الهاي لعامي       (            املعـاهدات   
                  ، واتفاقية جنيف    )  ٥١   ،    ٢٨   ،   ٨       املواد   (                            ، واتفاقية جنيف الثانية      )  ٥٠   ،    ٣٤   ،    ٣٣   ،    ٣٠   ،   ٨         املـواد    (

  ،    ١٠٨  ،   ٥٥  ،   ٥٣  ،   ٤٩  ،  ٩      املواد  (                جنيف الرابعة             ، واتفاقية  )   ١٣٠   ،     ١٢٦   ،    ٧٦   ،   ٨       املواد   (           الثالـثة   
                      والربوتوكول اإلضايف األول   )   ١١  ،  ٤        املادتان    (    ١٩٥٤                     ، واتفاقية الهاي لعام  )   ١٤٧  ،    ١٤٣  ،    ١١٢

    )).  ١٧      املادة  (                       والربوتوكول اإلضايف الثاين   )   ٧١  ،   ٦٧  ،   ٦٢  ،   ٥٤      املواد  (

   ُ                                   إذ ُيفهم مبدأ التفرقة بأنه املبدأ        .  ً اً                                     ً          مبدآ التفرقة والتمييز مرتبطان ارتباطاً وثيق       :                    الـتفرقة والتمييز   ̀  ٢̀ 
                                                                     ً                     الذي يوجب توجيه العمليات إىل مقاتلي العدو واألهداف العسكرية الصاحلة حصراً، وينتج عن          

                   عن األفراد املدنيني     )                             املباين واملعدات وما إىل ذلك     (                                          ذلك ضرورة تفريق هؤالء األفراد واألعيان       
                                                  ئ األساسية يف القانون اإلنساين الدويل وهو يف آن                                     وهذا املبدأ أحد أهم املباد      .                واألعيان املدنية 

  )   ١٠- ١                                         القانون اإلنساين الدويل العريف، القواعد         (                                             واحـد مبدأ ملزم من مبادئ القانون العريف       
  ؛  )  ٤٨   ،    ٤٤         املادتان   (                                         انظر بوجه خاص الربوتوكول اإلضايف األول        (                           وموضوع التزامات تعاهدية    

                   أما مبدأ التمييز      ).                                  القانون اإلنساين الدويل بوجه عام                                              إال أن املبدأ يشكل األساس جلزء كبري من         
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                                                                                         فإنه ينتقل بااللتزامات الناشئة عن مبدأ التفرقة خطوة أخرى إىل األمام، إذ يشترط إمكانية توجيه 
 ُ                           وُتحظر اهلجمات العشوائية وما   .                                                  اهلجمات وأساليب احلرب ووسائلها إىل هدف عسكري صاحل    

         ُ       ً                              ً              ى حنو ما ذُكر آنفاً أو اليت من شأهنا أن تصيب أهدافاً                                                  يف حكمهـا الـيت ال ميكن توجيهها عل        
               ً                                          وهذا املبدأ أيضاً مبدأ ملزم من مبادئ القانون العريف           .       ً                  أعياناً مدنية دومنا فرق    /              عسكرية ومدنيني 

     انظر  (                                  وهو مذكور يف التزامات تعاهدية        )   ١٣-  ١١                                           القـانون اإلنساين الدويل العريف، القواعد        (
    )).  ٥١      املادة  (       ً                         ظر أيضاً الربوتوكول اإلضافية األول                            التعليقات بشأن التفرقة، وان

                 يتمثل املظهر األول   .                                                             يتخذ مبدأ التناسب يف القانون اإلنساين الدويل مظهرين أساسيني        :        التناسب ̀  ٣̀ 
                                                                         لدى التخطيط هلجوم، ال جيوز أن تكون اخلسائر املتوقعة يف أرواح املدنيني              :                  يف االشتراط التايل  

                                                                      إىل املكاسب العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقع حتقيقها من اهلجوم                                  وممتلكاهتم مفرطة بالقياس  
                                 ، وخاصة الربوتوكول اإلضايف األول       ١٤                                             القـانون اإلنسـاين الدويل العريف، القاعدة         (    ً    إمجـاالً   

                                                                        ؛ انظر اإلعالن الصادر عن هولندا لدى تصديقها على الربوتوكول اإلضايف             ٥٧   ،    ٥١           املادتـان    (
                                                                     ثاين هلذا املبدأ فيتعلق بآثار سالح من األسلحة وحظر اإلصابات املفرطة                         أمـا املظهر ال       )).     األول

   ).          انظر أدناه (                     واملعاناة غري الضرورية 

                                                     تعترب هولندا أن حظر اإلصابات املفرطة واملعاناة غري          :                      املعاناة غري الضرورية   /                 اإلصـابات املفرطة   ̀  ٤̀ 
              ً                   سها تقتضي ضمناً إجياد توازن يف                                   ذلك أن طبيعة هذا احلظر نف       .                                الضرورية امتداد ملبدأ التناسب   

                                   واملبدأ نفسه مبدأ قدمي وأساسي من         ").             غري الضرورية  " و  "       املفرطة "                  املالزمـة ملصطلحي     (         القـيم   
            ً      ً                                     ً    وهو حيظر حظراً مطلقاً إحلاق أية إصابة أو معاناة ال تفيد غرضاً   .                           مبادئ القانون اإلنساين الدويل

                                      جراء اختبار يف التناسب بني اإلصابات                                                 ولدى وجود أغراض عسكرية، يقتضي املبدأ إ        .       ً عسكرياً
                                                                                              أو املعانـاة املـتوقع أن يسببها سالح من األسلحة لدى استخدامه لألغراض املقصودة منه أو                
                                                                                     أسـلوب من أساليب احلرب من جهة أوىل، واملكاسب العسكرية هلذا السـالح أو األسلوب              

                            وجد عدة أسلحة أو أساليب          ً                                       وأخرياً يقتضي هذا املبدأ بأنه إذا كانت ت         .                    احلريب من جهة أخرى   
                                                                             ميكن استخدامها لتحقيق املكسب العسكري نفسه فإنه جيب استخدام السالح أو األسلوب الذي 

  .                           يسبب أقل اإلصابات أو املعاناة

                                        ً                                                 ومـن املفهـوم أن األفراد العسكريني ليسوا مجيعاً خرباء طبيني مدربني وأن استباق اإلصابة أو          
  .                                                        راد العسكريني الذين يستخدمون السالح أو األسلوب احلريب                                         املعاناة قد يكون فوق مقدرة األف     

                                    القوات املسلحة اهلولندية هبا للتأكد من                                                      وهلذا السبب، جيري تقييم األسلحة والذخائر قبل تزويد      
َ                           توافقها مع القانون الدويل، ويوَعز إىل القوات املسلحة                                                  باستخدام أنواع األسلحة والذخائر اليت                                   

    ُ                                                                كما ُيحظر حتوير أو تعديل األسلحة أو الذخائر خبالف ما تأذن به              .   ً راً                      تزودها هبا احلكومة حص   
                                                                        ولدى تقييم نوع من أنواع األسلحة أو الذخائر، تلتمس احلكومة مشورة خرباء طبيني   .       احلكومة

                         َّ                             ً                          وفـيما خيص أساليب احلرب، تقدَّم املشورة بشأن مشروعيتها مسبقاً إن أمكن أو               .           وقانونـيني 
     انظر  (                            ُ                                ت مستشارون قانونيون عسكريون ُينشرون يف اخلطوط األمامية                                 يقدمها يف مسرح العمليا   

      )). ج (̀  ٣̀  ٣         ، السؤال  ٢    ً               أيضاً أدناه يف اجلزء 
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      ويظهر   )   ٧٠                                         القانون اإلنساين الدويل العريف، القاعدة       (                ً                            ويشـكل املـبدأ جزءاً من القانون العريف          
                         الهاي، اتفاقيتا الهاي                              إعالن سان بطرسبورغ، إعالن    (                                          بأشـكال خمتلفة يف االلتزامات التعاهدية       

    )). ٣      املادة  (                       ، الربوتوكول اإلضايف األول     )) ه (  ٢٣  ،   ٢٢        املادتان    (    ١٩٠٧ /    ١٨٩٩      لعامي 

                                                                                  تتخذ محاية البيئة الطبيعية من آثار احلرب شكل حظر أساليب ووسائل احلرب اليت               :             محاية البيئة  ̀  ٥̀ 
             ً       اليت تسبب ضرراً غري             ً                                                               تسبب ضرراً ال لزوم لـه للبيئة الطبيعية وحظر أساليب ووسائل احلرب            

                  وال جيوز أن تكون       ).                                             كالمها بالقياس إىل املكاسب العسكرية املتوقعة      (                            متناسـب للبيئة الطبيعية     
    ً                     ً       ً                            هدفاً هلجوم، ما مل تشكل هدفاً عسكرياً بسبب استخدامها أو            )              أو جزء منها   (                    البيـئة الطبيعية    

               ً       ً       أو الكلي مكسباً عسكرياً                                                                         موقعهـا وغري ذلك، وما مل يوفر االستيالء عليها أو تدمريها اجلزئي           
 ُ                                                   وُيحظر استخدام أساليب أو وسائل احلرب اليت يراد          .      ً                                 أكيداً يف الظروف السائدة يف ذلك احلني      

             وترد املبادئ    .                                                                                      هبا أو يتوقع منها التسبب بضرر بالغ طويل األمد وواسع االنتشار للبيئة الطبيعية            
  )   ٤٥-  ٤٣                               إلنساين الدويل العريف، القواعد               القانون ا  (                                                 املـتعلقة بالبيئة الطبيعية يف القانون العريف        

                         ، واتفاقية حظر استخدام    )  ٥٥   ،    ٣٥         املادتان   (                        الربوتوكول اإلضايف األول     (                      وقـانون املعـاهدات     
   ).             تقنيات التغيري

                                                                          ميكن فهم هذا املبدأ إما كاألساس الذي بين عليه القانون اإلنساين الدويل              :                    االعتبارات اإلنسانية  ̀  ٦̀ 
                                                                 تسترشد به القوات العسكرية يف قراراهتا وعملياهتا يف احلاالت غري                                     أو كمـبدأ إضايف جيب أن       

                                 ويف نظر هولندا جيمع هذا املبدأ        .                                                               املشمولة بقواعد حمددة من القانون العريف أو قانون املعاهدات        
                        يف اتفاقييت الهاي لعامي      "            شرط مارتنس  "                                      ويتجلى هذا املبدأ يف أوضح صوره يف          .             بـني األمرين  

١٩٠٧ /    ١٨٩٩    .  

                                             تنفيذ مبادئ القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة- ٢     اجلزء 

                                                                                              ما هي التدابري اليت اختذهتا دولتكم لتنفيذ املبادئ القائمة يف القانون اإلنساين الدويل اليت تعتربها دولتكم  
                                                                                      مبادئ ذات صلة باستخدام ذخائر، مبا يف ذلك ذخائر صغرية، ميكن أن تصبح متفجرات من خملفات احلرب؟

                                                                                             ت مجيع الذخائر احلاوية ملتفجرات، من ذخائر األسلحة الصغرية إىل منظومات األسلحة اليت تطلق                     ملا كان  - ٢
                                                                                                              مـن اجلو إىل األرض، ميكن أن تتحول إىل متفجرات من خملفات احلرب، فإن هولندا تفهم هذا السؤال على أنه                    

  .     ه عام                                                                  يتصل بتنفيذ قواعد القانون اإلنساين الدويل املتعلقة باستخدام األسلحة بوج

  :                                                                                 وتشجع الدول عند اإلجابة عن هذا السؤال على تناول أمور من بينها األسئلة احملددة التالية - ٣

                                                      هل املبادئ واردة يف املذاهب العسكرية والكتيبات العسكرية؟ ̀  ١̀  

                                 هل املبادئ واردة يف قواعد االشتباك؟ ̀  ٢̀  

  :                                   هل تراعى مبادئ القانون اإلنساين الدويل ̀  ٣̀  
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                  طيط عملية عسكرية؟   يف خت  ) أ (  

                                         يف اإلجراءات الرمسية املتعلقة بتحديد األهداف؟  ) ب (  

                                                                                        يف سبيل حتقيق ذلك، هل تتيح دولتكم املشورة القانونية على مستويات القيادة املالئمة               ) ج ( 
                                                                   بصدد تطبيق وإعمال املبادئ ذات الصلة القائمة يف القانون اإلنساين الدويل؟

             ً                  ملسلحة تدريباً بشأن هذه املبادئ؟                       هل يتلقى أفراد القوات ا ̀  ٤̀  

                                                                              هل لدى دولتكم آلية الستعراض شرعية األسلحة وأساليب احلرب واملذاهب العسكرية اجلديدة؟  ̀  ٥̀  
  )                                            يف حالة اإلجياب، ما هو السند القانوين هلذه النظم؟ (

                                                    ما هي التدابري األخرى املتخذة لكفالة تنفيذ هذه املبادئ؟ ̀  ٦̀  

                                  ً        ً                                  ، يـتلقى مجيع األفراد العسكريني توجيهاً وتدريباً يف القواعد األساسية للقانون                يف هولـندا    : ̀  ٤̀    ،  ̀  ١̀  - ٤
    َّ                                              ويقدَّم أول أشكال هذا التوجيه والتدريب أثناء         .                                                               اإلنساين الدويل يف عدد من املراحل الرئيسية من حياهتم املهنية         

                      اتساعه على الرتبة اليت                                                                            التدريب العسكري األساسي حال دخول اخلدمة العسكرية، حيث يتوقف عمق التدريب و    
                                       ً                                وفيما بعد، يتلقى األفراد العسكريني تدريباً أعمق يف القانون اإلنساين الدويل يف   .                             يدخل هبا الفرد اخلدمة العسكرية

    َّ                      ويشجَّع الضباط على حضور      .                                                                                       خمتلف الدورات التدريبية اليت جيب إمتامها بنجاح لالرتقاء إىل رتبة يف الفئة التالية            
ـ                                                                                             ية يف قانون العمليات العسكرية، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، يف مرافق التدريب                                  دورات إضـافية طوع

     ً             وأخرياً، يتلقى مجيع    ).                                                    مثل معهد القانون اإلنساين الدويل يف سان رميو، وجامعات شىت (                          والتثقيف الوطنية والدولية 
         ً                              ، وتدريباً يف مواضيع ذات الصلة، كجزء من                                                            األفراد العسكريني دورة لتجديد املعلومات يف القانون اإلنساين الدويل

                          َّ                  وتتاح لألفراد العسكريني وتقدَّم هلم كتيبات        .                               ُ                                         الـدورة التدريبـية اإللزامية اليت ُتعطى قبل النشر امليداين الفعلي          
                                                                                                 عسـكرية ومنشـورات بشـأن املذاهب العسكرية تتضمن املبادئ األساسية وأهم االلتزامات احملددة يف القانون      

  .   دويل         اإلنساين ال

                                                                   ً       ً     تضم أفرقة ختطيط العمليات العسكرية مستشارين قانونيني تكون مشورهتم عنصراً مطلوباً يف   : ̀  ٣̀   ، ̀  ٢̀  - ٥
                                                  ويشمل هذا مستشارين قانونيني على مستوى وزارة الدفاع   .                                               النظام الوطين لتخطيط العمليات العسكرية يف هولندا

    على   )       عسكريني (                            وظفيه، ومستشارين قانونيني                                                                  يقدمـون املشـورة للوزير ورئيس األركان ومدير العمليات وم         
                                                                                ً             ويتاح املستشارون القانونيون العسكريون، عند نشرهم يف امليدان، على خمتلف املستويات نزوالً              .               املستوى امليداين 

   ).                                أو أي مستوى مناظر يف اخلدمات األخرى (                 حىت مستوى الكتيبة 

                                                 قانونيون يف ختطيط العمليات العسكرية هو توافق                                                            وجمـاالت املشورة الرئيسية اليت يقدمها املستشارون ال        - ٦
                                                                                                                 مفهوم العمليات مع الوالية اخلاصة بالعملية ذاهتا أو أساسها القانوين، وتوافق خطط العمليات وقواعد االشتباك               

                                                          ويف قواعد االشتباك الوطنية، ترد مبادئ وقواعد القانون          .                                                    مـع القانون الدويل والوطين، وجوانب مركز القوات       
  يف   "               توجيهات القائد "                                                   ُ                              الدويل اليت تعترب وثيقة الصلة بالعملية املعنية أو اليت ُيحتمل أهنا مثار جدل يف فرع          اإلنساين
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       املفكرة  "                                                        َّ                                وإذا جرت العملية يف إطار تطبيق قواعد االشتباك الدولية، تقدَّم هذه التوجيهات يف                .                 قواعـد االشتباك  
                                     وفيما خيص األصول اهلجومية لسالح اجلو        .                     توجيهات العمليات                          ، أو يف ما مياثلها من      "            بطاقة اجلندي  "    أو    "        الوطنية

                                                                                                   يف القوات املسلحة اهلولندية، مبا يف ذلك طائرات اهلليكوبتر اهلجومية والطائرات الثابتة اجلناحني اهلجومية وكذلك 
          األهداف،                                                                                        طائرات املراقبة اجلوية األمامية، تتضمن هذه التوجيهات توجيهات خاصة ومبادئ توجيهية بشأن حتديد

                                                                                                         توضـح قواعد القانون اإلنساين الدويل الناظمة الختيار األهداف العسكرية الصاحلة وإجراءات حتديد األهداف              
                             ً                                          وختضع قوائم األهداف احملددة مسبقاً لالستعراض القانوين لضمان توافقها مع          .                                  املطابقـة للقانون اإلنساين الدويل    

  .                    القانون اإلنساين الدويل

                                                                                           بادئ التوجيهية املبينة أعاله ال تؤثر فقط يف اختيار منظومة السالح املراد استخدامها يف                             والتوجيهات وامل  - ٧
                                     وهذه األساليب مصممة للتحقق قدر اإلمكان   .                            ً                             هجـوم بعينه فحسب بل ميكن أيضاً أن متلي طريقة تنفيذ اهلجوم  

                                  أنواع األسلحة املتاحة وآثارها                                                                                  من األهداف قبل اهلجوم ولإلقالل قدر اإلمكان من األضرار اجلانبية، مع مراعاة           
  .          وموقع اهلدف

  .                      والربوتوكول اإلضايف األول     من   ٣٦                                                             لـدى هولـندا آلـية استعراض تستند إىل مقتضيات املادة              : ̀  ٥̀  - ٨
                                                                                                   وتسـمح هذه اآللية باستعراض أساليب احلرب ووسائلها لضمان توافقها مع القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون    

                                                                                       نشئت اآللية مبرسوم من وزير الدفاع وتتألف من جلنة استعراض يدعمها فريق عامل من                    وقد أ   .                اإلنسـاين الدويل  
                                                                                                      ويضم كل من اللجنة والفريق العامل خرباء قانونيني وخرباء طبيني وخرباء يف العمليات العسكرية وخرباء                .      اخلرباء

                     جلميع القوات املسلحة                           وقرارات اللجنة ملزمة      .                                                             فنـيني، وهلـا صـالحية دعوة مستشارين أجانب عند االقتضاء          
  .        اهلولندية

                                                                                     تنشـر هولـندا قوات من الشرطة العسكرية إىل جانب مجيع مفارز القوات املسلحة يف العمليات       : ̀  ٦̀  - ٩
                                                                                                وأفراد هذه الشرطة العسكرية هم يف آن واحد أفراد عسكريون مدربون وموظفون مكلفون بإنفاذ                .           العسـكرية 

                                                             القوات حتت سلطة وتوجيه مكتب النيابة العامة يف وزارة                    وتعمل هذه   .                                     القـانون مـأذون هلـم حسب األصول       
                                               َ                                                         وهكذا، فإن أي انتهاك للقانون اإلنساين الدويل، يعاقَب عليه يف هولندا مبوجب قانون اجلرائم الدولية                 .        العـدل 

(Wet internationale misdrijven)ميكن التحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه ،                                 .  

----- 


