
السياق
شــهدت الســنوات األخيــرة وقــوع الكثيــر مــن االنتهــاكات المروعــة والشــنيعة للقانــون الدولــي اإلنســاني. وقــد شــكك 
البعــض فــي قــدرة القانــون الدولــي اإلنســاني علــى حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة المعقــدة الدائــرة اليــوم، وال تــزال 
هنــاك تحديــات كبيــرة يتعيــن التصــدي لهــا. ومــع ذلــك، ففــي النزاعــات المســلحة الناشــبة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
يخــوض العديــد مــن المتحاربيــن فــي الواقــع قتالهــم اليومــي وفقــًا للقواعــد. وال يــزال القانــون الدولــي اإلنســاني يحكــم 
ســلوكهم، وهــو مــا يكفــل بنجــاح حمايــة الضحايــا وتقييــد نطــاق ســير العمليــات العدائيــة. وقــد ال تكــون اإلنجــازات التــي 
يحققهــا القانــون الدولــي اإلنســاني يوميــًا - أي الجرحــى الذيــن ُيســمح لهــم بالعبــور عبــر نقــاط التفتيــش، واألطفــال الذيــن 
يتلقــون مــا يحتاجــون إليــه مــن غــذاء، والمحتجــزون الذيــن يســتطيعون توجيــه رســائل إلــى عائالتهــم، والعديــد مــن األمثلــة 
األخــرى - مرئيــة دومــًا لعامــة النــاس. ومــع ذلــك، فهــي تثبــت فــي جميــع الحــاالت أن القانــون الدولــي اإلنســاني يحظــى 
باالحتــرام. ويصــون القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي ُوضــع لمواجهــة أصعــب األوقــات، جوهــر إنســانيتنا المشــتركة. ويحــد 
احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني مــن المعانــاة اإلنســانية التــي ال تســتمر لســنوات فحســب بــل تمتــد حتــى لعقــود بعــد 

انتهاء النزاعات.

ويوافــق هــذا العــام الذكــرى الســبعين العتمــاد اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، المُصــّدق عليهــا عالميــًا. ولذلك، فــإن المؤتمر 
الدولــي الثالــث والثالثيــن يهيــئ لحظــة مواتيــة تتــاح فيهــا ألعضــاء المؤتمــر فرصــة إعــادة تأكيــد التزامهــم بالقانــون الدولــي 
اإلنســاني والعمــل علــى تطبيقــه وتنفيــذه بشــكل كامــل، وخاصــة علــى الصعيــد الوطنــي. وســيخصص يــوم كامــل 
للقانــون الدولــي اإلنســاني تنظمــه لجنــة تتضمــن أنشــطتها خمــس جلســات »إضــاءة علــى موضــوع« علــى النحــو المبّيــن 
أدنــاه. وســتتيح جلســات هــذه اللجنــة للمشــاركين فــي المؤتمــر الدولــي فرصــة المشــاركة فــي مناقشــات إيجابيــة 
ــون  ــرام القان ــد فــي مجــاالت أساســية تتصــل باحت ــم واالستكشــاف وإجــراء حــوار مفي ــادل والتعل ــة، وفرصــًا للتب وعملي
الدولــي اإلنســاني وتنفيــذه. وعــالوة علــى ذلــك، فهــي تمّهــد الطريــق للمناقشــات التــي ســتدور فــي المؤتمــر الدولــي طيلــة 
األيــام الالحقــة، حيــث يرتبــط عــدد مــن المجــاالت التــي تعالــج فــي جلســات اللجنــة بالمواضيــع األعــم كموضــوع »مواطــن 
الضعــف المتغّيــرة« )علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بالرقمنــة والتوســع الحضــري( وخاصــة موضــوع »الثقــة فــي 

العمل اإلنساني«.
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األهداف العامة والنتائج المتوقعة
ترمــي اللجنــة وجلســات »اإلضــاءة علــى موضــوع« التــي ســتعقدها إلــى تيســير إجــراء محادثــات مهمــة وتفاعليــة بشــأن 
المســائل الرئيســية المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني والنزاعــات المســلحة الدائــرة اليــوم، مــع التركيــز علــى مســألة 
حمايــة النــاس. وســوف ُتعقــد جلســة عامــة افتتاحيــة لعــرض مجريــات عمــل هــذا اليــوم، تليهــا خمــس جلســات »إضــاءة 
علــى موضــوع«. وســتختتم أعمــال اللجنــة بجلســة عامــة ترمــي إلــى اســتعراض نتائــج المناقشــات التــي دارت خــالل هــذا 
اليــوم وإبــراز صــالت ارتباطهــا بالمواضيــع التــي ســُتناقش طــوال أيــام المؤتمــر الدولــي األخــرى. وُتســتمد العديــد مــن 
المواضيــع التــي تتناولهــا اللجنــة مــن النتائــج الــواردة فــي التقريــر الــذي تعــده اللجنــة الدوليــة مــرة كل أربــع ســنوات بشــأن 
القانــون الدولــي اإلنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعاصــرة، والــذي ســيعمم علــى جميــع المشــاركين فــي 

المؤتمر الدولي ضمن الوثائق الرسمية التي سُترسل يوم 25 أكتوبر.

الصيغة
ســوف تتضمــن أعمــال هــذه اللجنــة جلســتين عامتيــن )جلســة افتتاحيــة وأخــرى ختاميــة( وخمــس جلســات »إضــاءة علــى 

موضوع« ُتناقش فيها المواضيع التالية:

التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني •
القانون الدولي اإلنساني: فئات مختلفة من األشخاص، آثار متباينة •
الوقاية من التداعيات المترتبة على حروب المدن ومواجهتها  •
القانون الدولي اإلنساني والتكنولوجيات الجديدة •
تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة •

ويرد أدناه وصف لجلسات »إضاءة على موضوع«.

جلسات »إضاءة على موضوع«

 التأثير على السلوك من أجل تعزيز
  احترام القانون الدولي اإلنساني 

 التاريخ والوقت: الثالثاء 10 ديسمبر، 11:30 - 13:00 

ســتعرض هــذه الجلســة بعضــًا مــن آخــر مــا اتخذتــه اللجنــة الدوليــة مــن مبــادرات ترمــي إلــى فهــم مصــادر التأثيــر علــى 
الســلوك، وكيفيــة االســتفادة مــن هــذه المصــادر، والطريقــة التــي يمكننــا بهــا قيــاس مــدى فعاليــة هــذه المصــادر فــي 

تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني.

كيف يمكن أن ُنحدث تأثيرًا أكبر في مجال احترام القانون الدولي اإلنساني في أوساط القوات المسلحة التابعة . 1
للدول والجماعات المسلحة من غير الدول؟

هل يمكن أن يحّسن الواقع االفتراضي بقاء رسائل القانون الدولي اإلنساني في أذهان المقاتلين؟. 2
كيف يمكننا تحديد نوع الرسائل األكثر تأثيرًا )في الحمالت اإلعالمية على سبيل المثال(؟. 3

اللجنة الدولية للصليب األحمر، Roots of Restraint in War )جذور ضبط النفس في الحرب(، 2018 •

الهدف

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war.html
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war.html
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 القانون الدولي اإلنساني: فئات مختلفة من
 األشخاص، آثار متباينة 

 التاريخ والوقت: الثالثاء 10 ديسمبر، 11:30 - 13:00

ُيــراد مــن هــذه الجلســة إظهــار أنــه علــى الرغــم مــن كــون نــص قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني محايــدًا، فقــد يكــون 
لتطبيــق قواعــده آثــار متباينــة علــى مختلــف الفئــات مــن نســاء أو رجــال أو فتيــات أو فتيــان. وترمــي أيضــًا إلــى النظــر فيمــا 

يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي اإلنساني.

ما هي اآلثار المختلفة التي تحدثها قواعد القانون الدولي اإلنساني على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو . 1
فتيات أو فتيان؟

ما هي التداعيات التي قد تنجم عن هذه اآلثار المختلفة على الطريقة التي تنفذ بها الدول قواعد القانون الدولي . 2
اإلنساني؟

ما هي الفرص المتاحة لبلورة فهم أفضل لتباين آثار القانون الدولي اإلنساني حسب مختلف الفئات من نساء أو . 3
رجال أو فتيان أو فتيات؟

تعهد من اللجنة الدولية للصليب األحمر: اجتماع خبراء بشأن آثار القانون الدولي اإلنساني على مختلف الفئات  •
من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان.

وثيقة موزعة على المشاركين: تسليط الضوء على تباين آثار القانون الدولي اإلنساني حسب الفئات المختلفة  •
من األشخاص

 الوقاية من التداعيات المترتبة
 على حروب المدن ومواجهتها 

 التاريخ والوقت: الثالثاء 10 ديسمبر، 11:30 - 13:00

إن الغــرض العــام مــن هــذه الجلســة هــو إبــراز الحاجــة إلــى التعامــل مــع أســباب حــروب المــدن والتداعيــات المترتبــة 
عليهــا. وتســعى إلــى التوعيــة بالتداعيــات اإلنســانية المباشــرة وغيــر المباشــرة لحــروب المــدن وتقديــم لمحــة عامــة عــن 

األسباب الرئيسية لألضرار التي تلحق بالمدنيين.

ما هي التداعيات اإلنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن، وما هي التحديات التي تواجهها الحركة لدى . 1
تصديها لتلك التداعيات؟

كيف يمكن تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني في حروب المدن؟. 2
ما هي السياسات والممارسات الجّيدة التي يمكن أن تعتمدها الدول وأطراف النزاعات المسلحة للحد من . 3

مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين وتيسير سبل احترام القانون الدولي اإلنساني بصورة أفضل؟

• )33IC/19/9.7( القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة

الهدف

الهدف

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

وثائق داعمة
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 القانون الدولي اإلنساني والتكنولوجيات الجديدة
 التاريخ والوقت: الثالثاء 10 ديسمبر، 14:30 - 16:00

تســعى هــذه الجلســة إلــى توعيــة المشــاركين فــي المؤتمــر الدولــي بالمجموعــة الواســعة مــن التحديــات القانونيــة 
واألخالقيــة والمجتمعيــة والسياســاتية التــي تطرحهــا تكنولوجيــات الحــرب الجديــدة. وترمــي أيضــًا إلــى تحديــد المفاهيــم 
األساســية التــي قــد تســاعد الــدول والمشــاركين اآلخريــن علــى التعامــل مــع هــذه التكنولوجيــات بطــرق تحــد مــن 

المعاناة اإلنسانية المحتمل حدوثها وتضمن االمتثال لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئه وتكفل احترامها.

ما هي اآلثار اإلنسانية المتوقعة لألسلحة الذاتية التشغيل والعمليات السيبرانية واستخدام الذكاء . 1
االصطناعي حينما يتعلق األمر باتخاذ القرارات في حالة الحرب؟

لماذا تكون هذه التكنولوجيات مدعاة للقلق حينما يتعلق األمر بتطبيق القانون الدولي اإلنساني وتنفيذه؟. 2
كيف يمكننا التغلب على هذه التحديات لضمان احترام القانون الدولي اإلنساني والتحكم البشري الكافي في . 3

الوسائل واألساليب الجديدة المستخدمة في الحروب؟

• )33IC/19/9.7( القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة

 تقديم التقارير الطوعية وتبادل
 الممارسات الجيدة

 التاريخ والوقت: الثالثاء 10 ديسمبر، 14:30 - 16:00

ترمــي هــذه الجلســة إلــى تبــادل األمثلــة واألفــكار الملهمــة والدعــم العملــي واألدوات الكفيلــة بمســاعدة الــدول علــى 
الشــروع فــي إعــداد أو تحســين التقاريــر التــي تقدمهــا بشــكل طوعــي فيمــا يتعلــق بااللتزامــات التــي ينــص عليهــا القانــون 

الدولي اإلنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي.

ما هي الفوائد التي يمكن جنيها من إعداد تقرير طوعي عن تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني؟ . 1
وما هي التحديات التي تواجهها الدول في هذا الصدد وكيف يمكن التصدي لها؟

ما هي المعلومات التي يتضمنها تقرير طوعي في الحاالت المثلى؟. 2
ما هي األدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر واللجان . 3

الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني حينما يتعلق األمر بالتقديم الطوعي للتقارير عن 
القانون الدولي اإلنساني؟

اللجنة الدولية للصليب األحمر، تنفيذ القانون الدولي اإلنساني: من القول إلى الفعل، موجز وقائع، 2016 •
•  National Committees and Similar Entities on International ،اللجنة الدولية للصليب األحمر 

Humanitarian Law: Guidelines for Succes، 2019، وال سيما الملحق 3 )الصفحة 72( الذي يتضمن نموذجًا 
لتقرير طوعي ]باإلنكليزية والفرنسية فقط[
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