
 
CD/17/WS6 

 

 

 

األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولةحلقة عمل:   
 
  
 

 عرض عام

 أبرز النقاط

 
التي تصيب منطقة واسعة في  أبرزت النزاعات المسلحة سواء األخيرة أو الدائرة حاليًا اآلثار المدمرة الستخدام األسلحة المتفجرة

إصابات في وقوع والمدنيين ا من أسباب وفاة ا رئيسيً ببً سلحة المتفجرة سلأل ستخدامهذا اال. ويشكل المناطق المكتظة بالسكان
آثار وتنتج عنه إلى إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل األمد باألعيان المدنية، بما في ذلك الهياكل األساسية، أيًضا يؤدي و. همصفوف

 .المدنييننزوح الرعاية الصحية وتوزيع المياه، وكالخدمات الحضرية،  وقفغير مباشرة مثل ت
 

تبادل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية( توس
على نحو أفضل، بغية تعزيز حماية المدنيين من في هذا المجال وستنظر في كيفية تنسيق عمل كل منها بشأن هذه المسألة المعلومات 

ا لموقف مجلس الستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وفقً القانونية والسياسية والميدانية االستجابات خالل 
 ,2013 عام في المندوبين

 

  معلومات أساسية

 
تعزيز حماية المدنيين من االستخدام "إلى الدول  2013الصادر عن مجلس المندوبين لعام  7من منطوق القرار  4تطلب الفقرة 

اإلنساني، وتجنب استخدام الدولي العشوائي لألسلحة المتفجرة وآثارها، بما في ذلك من خالل التطبيق الصارم للقواعد القائمة للقانون 
 ." التي تصيب منطقة واسعة في المناطق المكتظة بالسكان ةالمتفجراألسلحة 

 
المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، الذي نشرته أوالً في وتتالقى دعوة الحركة مع موقف اللجنة الدولية من استخدام األسلحة 

 النزاعات المسلحة المعاصرة الذي ُرفع إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثين في عامتحديات تقريرها عن القانون الدولي اإلنساني و
متفجرة التي تصيب منطقة واسعة في المناطق والذي اعتبرت فيه: "أنه ينبغي تجنّب استخدام األسلحة ال ،)المؤتمر الدولي( 2011

المكتظة بالسكان بسبب االحتمال الكبير لآلثار العشوائية وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني صريح ألنواع محددة من هذه 
 األسلحة".

 
المناطق المأهولة بالسكان  استخدام األسلحة المتفجرة فيبشأن استراتيجية متعددة االختصاصات  2011منذ  وتنفّذ اللجنة الدولية

التحاور مع ، والصحة، والتلوث باألسلحة، وواإلسكانيشارك فيها خبراؤها في مجاالت الحماية، والقانون الدولي اإلنساني، والمياه 
عدد مختار من  اضطالع أ(اللجنة الدولية في هذه المسألة نهجاً قائماً على األدلة، ال سيما عبر: اعتمدت و. القوات المسلحة واإلعالم

في بعثاتها في الميدان بتوثيق اآلثار العرضية المباشرة وطويلة المدى على المدنيين والبنى التحتية المدنية الستخدام األسلحة المتفجرة 
 ؛ ج(وتحليل اآلثار المتوقعة لبعض األسلحة المتفجرة وفق تصميمها، استناداً إلى خصائصها الفنية ب( المناطق المأهولة بالسكان؛

وسيجري نشر النتائج الرئيسية المستخلصة من  وإجراء حوار مع القوات المسلحة بشأن السياسات والممارسات العسكرية ذات الصلة.
 في تقرير للجنة الدولية يجري عرضه على الجمعيات الوطنية خالل حلقة العمل.هذا العمل 

 
األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ستخدم فيها بانتظام توفي موازاة ذلك، يعمل العديد من الجمعيات الوطنية في سياقات 

وينتج عنها عواقب إنسانية وخيمة تشمل ما ذكر أعاله. ويؤثر استخدام األسلحة المتفجرة على قدرات الجمعيات الوطنية في تنفيذ 
 على التعليم والتنمية. سلبًا االستخدام طويل األمد لألسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية ؤثر يتي تضطلع بها. وأنشطة اإلغاثة ال

 
، يُتوقع أن يتزايد االهتمام بالكلفة الباهظة التي يتكبدها المدنيون بفعل استخدام مدن وبلدات في العدائية مع تنامي خوض األعمالو

وستتيح  الوطنية والدولية.السياسات العامة مناطق في السنوات المقبلة، بما في ذلك على جداول أعمال األسلحة المتفجرة في تلك ال
 حلقة العمل فرصة مناقشة هذه القضايا.
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 أهداف حلقة العمل

 

 يرأس الصليب األحمر النرويجي حلقة العمل.س

 

 هي: للحلقة األهداف الرئيسية

سألة آثار استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة واالستجابات الممكنة رفع وعي الجمعيات الوطنية المهتمة بم -

 المشتملة على أفضل الممارسات ووضع المعايير في السياقات المتضررة؛

اطالع الجمعيات الوطنية على المستجدات بشأن التطورات التي وقعت منذ عقد حلقة العمل الخاصة باستخدام األسلحة  -

 لمناطق المأهولة خالل المؤتمر الدولي الثاني والثالثين؛المتفجرة في ا

بالعناصر الرئيسية لألنشطة التي تتوالها اللجنة الدولية وتقرير لها سيتاح للجمهور حول  علًما إحاطة الجمعيات الوطنية -

 استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة والتوصيات بشأنها؛ 

ابير الملموسة التي اتخذتها أو من الممكن اتخاذها من جانب اللجنة الدولية والعديد من إلقاء الضوء على أنواع التد -

 مأهولة؛ والمناطق الالجمعيات الوطنية للحد من اآلثار اإلنسانية الناتجة عن استخدام األسلحة المتفجرة في 

 أنواع الدعم.قد تحتاجه من ما مع الجمعيات الوطنية المهتمة كيفية مواصلة العمل في هذا المجال واستطالع  -

وستقدم اللجنة الدولية وعدة جمعيات وطنية أنشطتها وخطط عملها بشأن مسألة استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، بما 
ن لعام الذي سيقدم إلى مجلس المندوبي 7في مشروع التقرير المصاحب للقرار لها في ذلك الجمعيات الوطنية التي أبلغت عن أنشطة 

سمة من سمات  األسلحة المتفجرة في أماكن مأهولة. كما ستدعى الجمعيات الوطنية العاملة في سياقات يكون فيها استخدام 2017
 .تبادل خبراتها والتحديات التي تواجههابغية  العدائيةاألعمال سير 

 

 مراجع

 
 ي": ، "األسلحة والقانون الدولي اإلنسان2013لمجلس المندوبين  7القرار 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-
2013/cod13-r7-weapons-and-ihl-adopted-ara.pdf 

 
 

 )باللغة االنجليزية( w.icrc.org/ewpaww الصفحة الخاصة باألسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة على موقع اللجنة الدولية:
 

http://www.icrc.org/ewpa

