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 عرض موجز

جراءات حمددة  2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7يُلزم القرار  احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( ابختاذ اإ

ىل  للحركة،، ابلتعاون مع املكوانت الأخرى للصليب الأمحر )اللجنة(ادلولية جنة ل ل ادعا القرار و ملعاجلة الآاثر الإنسانية لبعض الأسلحة.  اإ

ىل جملس املندوبني عن ىل نومفرب  2017يغطي هذا التقرير املرحيل الثالث الفرتة من نومفرب و تنفيذه.  مدى رفع تقرير اإ . ويلخص 2019اإ

ويس تعرض الإجراءات اليت اختذهتا اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات  ،التطورات الرئيس ية

 ويسلط الضوء عىل الفرص والتحدايت املس تقبلية. ،(الوطنية

لعامتد حيث واصلت اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية الضغط  زخامً، النقل املسؤول للأسلحةتعزيز املبذوةل ل اكتسبت اجلهود وقد 

 جتارة الأسلحة ادلولية. جمال ضامن معايري عالية يف بشأأنعىل الرمغ من اس مترار التحدايت  ،ضوابط فعاةل لنقل الأسلحة

حظر  الربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقيةواتفاقية اذلخائر العنقودية و اتفاقية حظر الألغام املضادة للأفرادقد ُأحِرز تقدم ملحوظ يف تنفيذ و 

 ابللزتامات الرئيس يةتدرجييا الوفاء وجيري  .احلرب القابةل لالنفجار مبخلفات، املتعلق (CCW)تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة  أأو

زاةل مثل  ىل اتفاقية اذلخائر العنقودية  ازدادالوطين، وقد  الصعيد عىل ومساعدة الضحااي الألغامالتوعية ابخملاطر واإ عدد ادلول اليت انضمت اإ

هذه الصكوك لتحقيق عاملية مع امجلعيات الوطنية، الرتوجي  والربوتوكول اخلامس زايدة مطردة، وواصلت اللجنة ادلولية، ابلعمل الوثيق

 وتنفيذها عىل الصعيد الوطين.

يف يف املناطق املأأهوةل ابلساكن  ُُتدث أأثرًا واسعاً  لس تخدام الأسلحة املتفجرة اليتوعىل مدى العامني الأخريين جتلت العواقب املدمرة 

لية حوارها بشأأن هذه القضية مع ادلول والقوات املسلحة لتحديد املامرسات اجليدة للحد واصلت اللجنة ادلو و . الزناعات املسلحة املعارصة

 اس تخدام هذه الأسلحة.عند من اخملاطر اليت يتعرض لها املدنيون 

بقاءرضورة عىل بصدد التفاق  الآنادلول و  ،ذاتية التشغيلمنظومات الأسلحة بشأأن تقدمت املناقشات ادلولية و  الس يطرة البرشية عىل  الإ

 ،عمليةوال للقضااي القانونية والأخالقية والتقنية  نطاق ُتليالهتاواصلت اللجنة ادلولية توس يع و أأو "املسؤولية" عىل الأسلحة واس تخدام القوة. 

ىل ادلول  خملاطر من أأجل التخفيف من ا الأسلحة ذاتية التشغيلمنظومات أأفضل الس بل لوضع قيود عىل  بشأأنحيث قدمت مقرتحات اإ

 .واملقبولية من الناحية الأخالقية( IHLوضامن الامتثال للقانون ادلويل الإنساين )

يف احلوار الثنايئ واملتعدد  مشاركهتاواصلت اللجنة ادلولية و القلق.  عىل مسأأةل تبعثوعواقهبا احملمتةل  "الأسلحة الس يربانية" مسأأةل وظلت

فهمها للتلكفة البرشية احملمتةل للحرب اللجنة ادلولية معقت و الأاكدميية والعامة.  النقاشاتيف  مسامههتاو  املسأأةلالأطراف مع ادلول بشأأن هذه 

نساين.ادلويل وفقًا للقانون الس يربانية دوات الأ  ه ميكن اس تخدامالس يربانية وأأوحضت بشلك خاص أأن  الإ

 مرشوعية اس تعراضفرصة لتسليط الضوء عىل أأمهية  احلرب اجلديدةتكنولوجيات بشأأن يف املنتدايت ادلولية  ادلائرةأأاتحت املناقشات و 

 جلهود متواصةلاللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية ما يتطلب بذل  مازالت قامئة،التحدايت . ولكن الوسائل والأساليب اجلديدة للحرب

جراء هبدف  سلحة والوسائل  ابلس تعراض القانويندليل حمدث خاص بدمع من  ،ادلول لس تعراضات قانونية صارمةضامن اإ والأساليب للأ

 .(Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare) اجلديدة احلربية

يف ، ل س امي يف ظل الاس تخدام املتكرر للأسلحة الكمييائية جدول الأعامل ادلويلُتتل صدارة  الأسلحة الكمييائية والبيولوجيةوظلت 

وواصلت اللجنة ادلولية  يف حوادث معزوةل يف مالزياي واململكة املتحدة. الأشخاص ميالأعصاب لتسم غازات واس تعامل ،والعراق ةسوري

حث مجيع ادلول وامجلاعات املسلحة من غري ادلول عىل مراعاة أأشاكل احلظر املطلق واختاذ الرتتيبات الالزمة ملساعدة أأي حضااي يف حاةل 

  اس تخداهما.
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 املقدمة (1

ىل اختاذ 2013بشأأن الأسلحة والقانون ادلويل الإنساين، واذلي اعمتده جملس املندوبني لعام  7يدعو القرار  ، ادلول ومكوانت احلركة اإ

زاء مجموعة من  جراءات حمددة اإ اللجنة ادلولية، ابلتعاون مع  يدعو، كام "1املتعلقة بتطوير الأسلحة واس تخداهما وتوافرها الإنسانية الشواغلاإ

  2جمللس املندوبني ابلتطورات ذات الصةل مبوجب هذا القرار". -حسب الاقتضاء  -رشاكء احلركة، لتقدمي تقرير

ىل نومفرب  2017نومفرب من ، وهو يغطي الفرتة 7عن تنفيذ القرار  الثالثوهذا هو التقرير املرحيل  التقرير املرحيل وقد مت تقدمي ، 2019اإ

ىل نومفرب  3201نومفرب ، واكن يغطي الفرتة من 2015 لعامجمللس املندوبني  الأول ، واكن 7201 لعامجمللس املندوبني والثاين ، 52013اإ

ىل  2015 ديسمربيغطي الفرتة من  ويس تعرض التقرير اذلي بني أأيدينا التطورات الأساس ية، ويصف الأنشطة اليت  .2017 أأكتوبراإ

يسلط الضوء عىل الفرص والتحدايت املس تقبلية املرتبطة بلك موضوع من املوضوعات ذات الصةل ابلأسلحة اليت اضطلعت هبا احلركة، و 

 يغطهيا القرار.

ىل جملس املندوبني لعام وقدمت اللجنة ادلولية تقريرًا منفصاًل  بشأأن الأسلحة النووية، اذلي اعمتده جملس  4عن تنفيذ القرار  2019اإ

 . 2017املندوبني لعام 

 

 التقدم (2

 أأ( النقل املسؤول للأسلحة

ىل التوقيع عىل معاهدة جتارة الأسلحة والتصديق علهيا يف  يدعوالصادر عن جملس املندوبني " 7من منطوق القرار  1تنص الفقرة  ادلول اإ

ىل اعامتد نُظم وطنية صارمة للمراقبة وسن ترشيعات لضامن الامتثال لقواعد املعاهدة".  أأرسع وقت ممكن، واإ

 

 التطورات الرئيس ية

وواصلت اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية تعزيز وعي امجلهور ابلتلكفة الإنسانية اليت ترتتب عىل ضعف تنظمي نقل الأسلحة واذلخائر، 

ىل احرتام القانون ادلويل الإنساين وبرضورة  .اعامتد ضوابط فعاةل لهذا النقل عىل املس توى العاملي استنادًا اإ

  2019-2017احلركة يف الفرتة معل 

محر اللجنة  ادلولية للصليب الأ

ىل معاهدة جتارة الأسلحة ) مبا يف ذكل يف الاجامتعات اليت  ،بدقة( وتشجيع تنفيذها ATTواصلت اللجنة ادلولية تعزيز انضامم ادلول اإ

اليت عقدت يف ساموا يف مايو مثل املائدة املس تديرة الثانية جلزر احمليط الهادئ بشأأن القانون ادلويل الإنساين  ادلولية،عقدهتا اللجنة 

قلميية السادسة و ، 2019 تنفيذ القانون ادلويل الإنساين اليت عقدت يف بيالروس يا يف نومفرب  بشأأندلول رابطة ادلول املس تقةل الندوة الإ

قلميي ، 2017 ندونيس يا يف سبمترب واملؤمتر الإ آس يا واحمليط الهادئ اذلي عقد يف اإ نظمت اللجنة ادلولية و . 2018للقانون ادلويل الإنساين يف أ

وبروتوكول  معاهدة جتارة الأسلحةبشأأن  حداثو  2018يوبيا يف أأبريل أأث يف معاهدة جتارة الأسلحة بشأأن قوانني الأسلحة و ملدة يومني  ندوة

 فريقيا.أأ رشق بدلان  اتمن حكومحرضه مسؤولون واذلي  ،2018يف كينيا يف يونيو  4نريويب

                                                 
 .2013ترشين الثاين/نومفرب  CD/13/R7 – 17 -18 –جملس املندوبني  –( 7)القرار  الأسلحة والقانون ادلويل الإنساين 1
 .7 الفقرة نفسه، املرجع 2
 .2015اكنون الأول/ديسمرب  CD/15/14 - 7 -( 2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7تقرير عن تنفيذ القرار ) الأسلحة والقانون ادلويل الإنساين 3
أأبريل  21، البحريات الكربى والقرن الأفريقي، نريويببروتوكول نريويب ملنع الأسلحة الصغرية والأسلحة اخلفيفة ومراقبهتا واحلد مهنا يف منطقة  4

2004. 
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تنفيذ معاهدة جتارة الأسلحة يف كندا وفرنسا وسويرسا والاُتاد الأورويب. ب  تتعلققدمت اللجنة ادلولية مساهامت يف العمليات اليت و 

جراء دراسة عن التنفيذ الوطين لنقل الأسلحة يف ضوء هبدف يف طاجيكس تان  اتادلمع خلرباء من املركز الوطين للترشيع توقدم اإ

 .هاونرش  جتارة الأسلحةمعاهدة 

ابلأسلحة الصغرية والأسلحة اخلفيفة اذلي  املتعلقا فرصة املؤمتر الاس تعرايض الثالث لربانمج معل الأمم املتحدة واغتمنت اللجنة ادلولية أأيض

يف جملس الأمن التابع ادلائر جتارة الأسلحة ادلولية، وسامهت يف النقاش جمال لتعزيز املعايري العالية يف  2018عقد يف نيويورك يف يونيو 

ساكت  بشأأنللأمم املتحدة   .2019يف أأفريقيا" يف فرباير  دوي املدافع"اإ

( يف طوكيو يف CSP4) جتارة الأسلحةملس توى من اللجنة ادلولية يف املؤمتر الرابع لدلول الأطراف يف معاهدة شارك مسؤولون رفيعو او 

 2019نيف يف أأغسطس ( يف ج CSP5ويف املؤمتر اخلامس ) ،(مديرة دائرة القانون ادلويل والس ياسات الإنسانية) 2018أأغسطس 

ىل املعاهدة دوةل 100 ابنضاممعامة يف جنيف ونيويورك لالحتفال أأحداث  ا يفوشاركت اللجنة ادلولية أأيض .)انئب الرئيس( عالوة و . اإ

طر اس تخدام الأسلحة املصدرة لرتاكب أأعامل عنف خطرية قامئة اخمورقة معل ملساعدة ادلول يف تقيمي اللجنة ادلولية أأصدرت  ذكل،عىل 

ىل حد الانهتأاكت اجلس مية للقانون   .هاأأو تيسري  (CSP5 من مواضيع الإنساين )موضوعادلويل عىل النوع الاجامتعي تصل اإ

 امجلعيات الوطنية

الوطنية املعنية لتعزيز  ااجامتعات ثنائية مع سلطاهتالصليب الأمحر السويدي والصليب الأمحر الكندي و الصليب الأمحر البلجييكعقد 

الرئيس ية املصدرة  للبدلان عيات الوطنيةامجل مع اللجنة ادلولية لتشجيع مشاركة  الصليب الأمحر الرنوجييمعل و . تنفيذًا دقيقاً  املعاهدة تنفيذ

 .أأكرببشلك  للأسلحة يف تعزيز التنفيذ الفعال للمعاهدة

 والتحدايت املس تقبلية الفرص

ىل  زاء الفجوة بني  ،ت خطرية للقانون ادلويل الإنساينانهتأاك تش يع فهيامناطق مع اس مترار تدفق الأسلحة اإ تشعر اللجنة ادلولية ابلقلق اإ

هيدد مصداقية  هو ماكثري من ادلول. و يف واجب ضامن احرتام القانون ادلويل الإنساين يف معليات نقل الأسلحة وممارسات النقل الفعلية 

 .جتارة الأسلحةأأنظمة مراقبة نقل الأسلحة مثل معاهدة 

ىل معاهدة جتارة الأسلحة ، حسب الاقتضاء ووفقًا لقدراهتا وامجلعيات الوطنية،ينبغي أأن تواصل اللجنة ادلولية و  احلث عىل انضامم ادلول اإ

احرتام القانون ادلويل  متاش يًا مع الواجب الواقع عىل عاتقها املمتثل يف ضامن انضاممًا واسعًا وعىل تنفيذ الالزتامات الواردة فهيا تنفيذًا دقيقاً 

ودمع اجلهود اليت ، ، وتعميق فهمها ملامرسات ادلول يف نقل الأسلحةبة التطبيق السلمي للمعاهدةراق ملالعمل معًا . ويشمل ذكل الإنساين

ضفاء الطابع العاملي عىل املعاهدة وتعزيز تنفيذها.تبذلها  ىل اإ  السلطات الرامية اإ

 الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وغريها من خملفات احلرب القابةل لالنفجار ب( 

عىل "يطلب من مكوانت احلركة اكفة، وفقًا لقدرات لك مهنا، بذل املزيد من اجلهود يف سبيل تنفيذ  7من منطوق القرار  2تنص الفقرة 
، وبوجه خاص تعزيز 2009غريها من خملفات احلرب القابةل لالنفجار لعام اسرتاتيجية احلركة بشأأن الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية و 

آاثر التلوث ابلأسلحة، وتقدمي  ىل احلد من أ نساين الواجبة التطبيق عىل هذه الأسلحة، والقيام بأأنشطة هتدف اإ قواعد القانون ادلويل الإ
ىل حضااي الأسلحة،  ىل اللجنة ادلولية لأغراض من مكوانت احلركة تقدمي معلو  ويطلبمساعدات شامةل اإ مات عن تنفيذ اسرتاتيجية احلركة اإ

عداد التقارير مبوجب القرار رمق   ". 2009الصادر عن جملس املندوبني لعام  6املراقبة واإ
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 التطورات الرئيس ية

جملس  منذ عقددولتان وانضمت  .دوةل 164 ،2019حىت حزيران/ يونيو  حظر الألغام املضادة للأفراد اتفاقيةعدد ادلول الأطراف يف  بلغو 

لغ ادلولاس تخدام  اعتبارتشمل الإجنازات ما ييل: و . 2017املندوبني لعام  اليت مل تصبح ، حىت تكل ام املضادة للأفراد عىل حنو جديدللأ

فرادال توقف و اندر احلدوث؛  ابعد، أأمر  طرفا مليون لغم من خمزون الألغام  52تدمري أأكرث من و  معليا؛ تجارة ادلولية يف الألغام املضادة للأ

زاةل الألغام  تطهريو ؛ برًيا عىل مدار العقدين املاضينيض املعدل الس نوي لضحااي الألغام اجلدد اخنفاًضا ك ااخنفو  ؛املضادة للأفراد معليات اإ

نسانيةغراض لأ   .بوترية رسيعةاجلهود املبذوةل ملساعدة الضحااي  مواصةلو  ؛س نواي الأرضئات الكيلومرتات املربعة من مل  اإ

فراد املعقود  اعامتدها يف املؤمتر الاس تعرايض الثالث مت يت، ال2019 -2014يف س ياق خطة معل مابوتو و لتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

حبلول عام  الألغام املضادة للأفرادُتقيق عامل خال من  أأكدت ادلول الأطراف يف هذه اخلطة طموهحا املمتثل يف ،2014عام يف يونيو يف 

يف  اذلي س يعقدالرابع  املؤمتر الاس تعرايض تنفيذ التفاقية للخمس س نوات املقبةل يفلتوجيه معلية . وس ُتعمتد خطة معل جديدة 2025

 .2019 يف نومفربأأوسلو 

دول قد انضمت للمعاهدة بعد  أأربعواكنت  .2019دوةل يف حزيران/ يونيو  106 اتفاقية اذلخائر العنقوديةوقد بلغ عدد ادلول الأطراف يف 

خائر العنقودية واكن تنفيذ اتفاقية اذل. 2018يف عام  التفاقية ذلكرى الس نوية العارشة لعامتداب احُتفلو . 2017جملس املندوبني لعام  عقد

 وأأوقفت ادلول؛ساانت مليون ذخرية صغرية يف تر  175مليون ذخرية عنقودية وأأكرث من  1.5 ما يقاربفقد مت تدمري  مذهاًل بشلك عام،

تُقّدم ؛ ومل وثة من خملفات اذلخائر العنقوديةكيلومرت مربع من الأرايض املل 400مت تطهري أأكرث من و؛ اذلخائر العنقودية صناعةدوةل  18

يف س ياق خطة وجيري تنفيذ هذه الأنشطة لذلخائر العنقودية منذ بدء نفاذ التفاقية.  بشلك مزعومأأي دوةل طرف اس تخدام  بشأأن تقارير

ومن املتوقع أأن يعمتد املؤمتر . 2015يف عام  املعقودقودية معل دوبروفنيك، اليت اعمتدها املؤمتر الاس تعرايض الأول لتفاقية اذلخائر العن

 خطة معل جديدة. 2020الاس تعرايض لعام 

الأسلحة التقليدية، املتعلق مبخلفات احلرب القابةل لالنفجار،  الربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقيةدوةل طرفًا يف  95هناك ، 2019يف يونيو و

وحيدد الربوتوكول مسؤوليات ادلول فامي يتعلق حبامية املدنيني من خماطر اذلخرية غري  .مهنا للربوتوكول يف العامني املنرصمني ثالثانضمت 

 ربوتوكول الثاين املعدلأأو الأهجزة الأخرى وفقا ملا ينص عليه ال فخاخ املتفجرةلغام الأرضية أأو الاملتفجرة أأو املرتوكة اليت ليست من الأ 

، يف العامني املاضينيو .. وجتمتع ادلول الأطراف بصورة منتظمة لبحث املسائل املرتبطة بتنفيذ الربوتوكولالأسلحة التقليدية امللحق ابتفاقية

زاةل ركزت املناقشات اليت دارت يف تكل الاجامتعات عىل التحدايت املمتثةل يف  املامرسات عىل و  املدن من خملفات احلرب القابةل لالنفجاراإ

 والاحتفاظ هبا ونقلها لتيسري معليات التحديد والإزاةل.احلرب  خملفات من املتفجراتاجليدة يف جمال تسجيل املعلومات بشأأن اس تخدام 

  2019-2017احلركة يف الفرتة  معل

محر  اللجنة ادلولية للصليب الأ

ىل تعزيز ُتقيق عاملية املعاهدات املنِظَمة لس تخدام الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وخم َّفات واصلت اللجنة ادلولية هجودها الرامية اإ ل

ىل هذه الصكوك وتنفيذها، وتقدمي املساعدة  احلرب القابةل لالنفجار، وتضمنت الأنشطة العمل مع امجلعيات الوطنية للتشجيع عىل الانضامم اإ

 لدلول بشأأن وضع ترشيعات وطنية للوفاء ابلزتاماهتا ادلولية. القانونية

َّفات احلرب لالنفجار من بني املوضوعات اليت جرت مناقش هتا يف الندوات الوطنية القابةل  واكنت الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وخمل

نساين اليت نظمهتا اللجنة ادلولية. قلميية املعنية ابلقانون ادلويل الإ قلميية عن الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية  ندوةعقدت و  والإ خملفات و اإ

آس يا.  من، مبشاركة س بع دول 2019يف فينتيان يف أأبريل  احلرب القابةل لالنفجار عقدت أأربع حلقات معل وطنية عىل و جنوب رشق أ

وقد ُعرَضت املعاهدات (. 2019ومنغوليا )فرباير  ،(2019ورسيالناك )يناير  ،(2018وأأنغول )يوليو  ،(2018ثيوبيا )فرباير اإ التوايل يف 

ن  قلمييني معنيني ابلأسلحة والقانون ادلويل الإ آس يا منول جاكرات دليف  الأول ،ساينالثالث يف اجامتعني اإ  ،(2018 سبمترب) جنوب رشق أ

اتفاقية حظر الألغام املضادة  بشأأن الوقائع ائفنرشت اللجنة ادلولية حصو . (2019يونيو ملمثيل كومونولث ادلول املس تقةل )والثاين يف كيغايل 
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لعامتدها  العارشةواتفاقية اذلخائر العنقودية لالحتفال ابذلكرى الس نوية  2017للأفراد لالحتفال ابذلكرى الس نوية العرشين لعامتدها يف عام 

 .2018يف عام 

ذلخائر العنقودية، شاركت اللجنة ادلولية يف الاجامتعات الس نوية لدلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأفراد ويف اتفاقية او 

واكنت مشاركهتا يف معظم احلالت عىل مس توى الرئيس أأو انئب الرئيس، كام حرض خرباء اللجنة ادلولية هذه الفعاليات وكذكل اجامتعات 

 .الأسلحة التقليدية الأطراف يف الربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقية ادلول

هتديد اذلي ميثهل تلوث الأسلحة ال واهجةمل مبادرات اختذتالس ياقات. و يف عدد كبري من البدلان أأو  وقائيةونفّذت اللجنة ادلولية أأنشطة 
، مبا يف واملايل لأنشطة امجلعية الوطنية تقدمي ادلمع التقين من خالل، سواء من خالل مشاريعها اخلاصة أأو 2018س ياقًا يف عام  51يف 

دارة املعلومات. سلوكذكل التدريب عىل التوعية ابخملاطر وال   الأكرث أأمااًن ومجع البياانت واإ

عادة التأأهيل البدين ومؤسسة  عادة التأأهيل البدين، بغية  MoveAbilityوتواصل اللجنة ادلولية، عرب برامج اإ تعزيز اخلدمات الوطنية لإ
ىل هذه اخلدمات وُتسني جودهتا وتمنية القدرات احمللية لكفاةل اس تدا ماكنية الوصول اإ  ما يقارب من، اس تفاد 2018يف عام ومهتا. ُتسني اإ

عاقات  5خشص 457 000 ىل ذكلوللجنة ادلولية. تدمعها امن املشاريع اليت مرشوعًا  189من  اجلسديةمن ذوي الإ ، سامهت ابلإضافة اإ
ىليف تقدمي اخلدمات  MoveAbilityمؤسسة  جامل اجلسدية من خالل مشاريعها البالغة ذوي الإعاقات من  خشص 35 421 اإ  32اإ

 .بدلا 14مرشوعا يف 

 امجلعيات الوطنية

خملفات احلرب القابةل و مجموعة من الأنشطة والأحداث املتعلقة ابلألغام املضادة للأفراد واذلخائر العنقودية  الصليب الأمحر البلجييكنفذ 
اثرة هذه املوضوعات يف مبا يف ذكل تقدمي  ،لالنفجار نساين اليت نظمهتا  الندواتعروض للجامهري العسكرية واإ المتهيدية للقانون ادلويل الإ

 .عىل حنو منتظم هذه القضااي بشأأنوار مع احلكومة وواصل احلامجلعية الوطنية. 

بأأنشطة أأخرى متعلقة  الصليب الأمحر الإس بايناضطلع و توعية مبخاطر الألغام يف كولومبيا. لل معاً  الأمحر الكولوميب والإس باينمعل الصليب و 
، يتضمن فصاًل (Derecho internacional humanitario)6ينكتااًب عن القانون ادلويل الإنسا ُتديدا، نرش 2017ويف عام ابلألغام. 

فراد واذلخائر العنقودية.  اجلهود اليت تبذلها حكومته هبدف الرتوجي لصكوك  الصليب الأمحر الكوس تارييكودمع موسًعا عن الألغام املضادة للأ
 القابةل لالنفجار.  احلرب، مع الرتكزي عىل الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وخملفات الواجبة التطبيق عىل الأسلحةالقانون ادلويل الإنساين 

القانون ادلويل الإنساين  بشأأنالعمل اليت عقدها  قاتحلقضااي الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية يف  الصليب الأمحر الرصيب وتناول
ىل خم   تلف الفئات املس هتدفة.واملوهجة اإ

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

ل يزال هناك عدد من التحدايت فامي يتعلق ابحلد من خماطر الألغام ، 2017جملس املندوبني لعام  عقدعىل الرمغ من التقدم احملرز منذ 

. ووفقًا لسرتاتيجية احلركة ينبغي والتصدي للمعاانة املس مترة اليت تسبهبا واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجاراملضادة للأفراد 

 ملكوانت احلركة أأن تنظر حسب ما تراه مالمئًا يف منح الأولوية ملا ييل:

 

فراد  تنفيذا دقيقا ادلول الأطراف تنفيذ الواجبات الواقعة عىل عاتقها ضامن مواصةل • مبوجب اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة، مبا يف ذكل، من  حظر أأو امللحق ابتفاقيةواتفاقية اذلخائر العنقودية والربوتوكول اخلامس 

 ؛املوارد الاكفيةحشد خالل 

                                                 
عادة التأأهيل البدين من البياانت الشهرية اجملمعة س متدتُ  5  اليت تشمل املس تفيدين أأكرث من مرة. أأرقام املس تفيدين من مشاريع اإ

6 José Luis Rodríguez Villasante and Joaquín López Sánchez (eds), Derecho Internacional Humanitario, 

3rd edition, Tirant lo Blanch, 2017. 
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رضورة الوفاء ابللزتامات اليت عىل ادلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأفراد واتفاقية اذلخائر العنقودية  تشجيع •

 ؛2019 معل أأوسلووخطة  2015 دوبروفنيكقطعهتا يف خطة معل 

فراد واتفاقية اذلخائر تقدمي  ضامن • العنقودية اليت يف وسعها أأن تفعل ذكل، ادلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

 املساعدة لدلول املترضرة والتعاون معها يف تنفيذ هاتني املعاهدتني؛

، مع الأخذ يف احلس بان أأن عددًا من ادلول اليت مل تصبح أأطرافًا بعد ل تزال متتكل الثالثتعزيز ُتقيق عاملية املعاهدات  •

واذلخائر العنقودية أأو أأي مهنام، وأأن هناك تقارير وردت عن اس تخدام بعض ادلول  خمزوانت كبرية من الألغام املضادة للأفراد

من غري ادلول لهذه الأسلحة يف الس نوات الأخرية، وأأن خملفات احلرب القابةل لالنفجار ل تزال ختلّف أأعدادًا مجموعات مسلحة و 

 رية من الضحااي املدنيني لك عام.كب

 املأأهوةل ابلساكن ج( الأسلحة املتفجرة يف املناطق

ىل تعزيز حامية املدنيني من الاس تخدام  "يدعو 2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7من منطوق القرار  4تنص الفقرة  ادلول اإ
نساين السارية تطبيقًا صارمًا، و  آاثره، مبا يف ذكل عن طريق تطبيق قواعد القانون ادلويل الإ سلحة القابةل لالنفجار وأ تفادي العشوايئ للأ

  7اس تخدام الأسلحة القابةل لالنفجار اليت ُُتِدث أأثرًا واسعًا يف املناطق املكتظة ابلساكن".

 التطورات الرئيس ية

اخلطري الاهامتم هبذه القضية داخل اجملمتع ادلويل )الأمم املتحدة وادلول واجملمتع املدين(. وقد أأقر عدد مزتايد من ادلول ابلأثر الإنساين يزتايد 
جراءات عاجةل للحد من هذا  تدوشد ،للأسلحة املتفجرة الثقيةل عند اس تخداهما يف املناطق املأأهوةل ابلساكن ىل اختاذ اإ عىل احلاجة اإ

 .جتري حاليا العديد من املبادرات، لغايةُتقيقا لهذه او . اخلطر

عالن س يايس يعاجل واصلت المنسا و  ىل تشجيع اعامتد اإ مبا يف ذكل اس تضافة مؤمتر دويل يف فيينا يف أأكتوبر  ة،املشلكقيادة اجلهود الرامية اإ
نيف يف مارس ويونيو "( يف س ياق اتفاقية الأسلحة التقليدية يف ج EWIPAنظمت أأملانيا سلسةل من الاجامتعات )"حماداثت و . 2019

 احلوار وتيسري تبادل املامرسات اجليدة. مواصةلوتعزيز  الوعي، ذاكء، لإ 2018وسبمترب 

قلميياقد عُ و  ويف  2017ن بشأأن حامية املدنيني من اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن يف مابوتو يف نومفرب مؤمتران اإ
عىل التوايل دوةل من أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب  23دوةل أأفريقية و 21، حيث اعمتدت 2018انتياغو دي ش ييل يف ديسمرب س

يف و .الأسلحة املتفجرة اليت ُُتدث أأثرًا واسعًا يف املناطق املأأهوةل ابلساكنجتنب اس تخدام  رضورةمهنا ، مةل أأمورجبكة تُقر، بياانت مشرت 
مم املتحدة ، أأطلق الأمني العام 2018مايو  جراءات للحد من لدلول اب حازمةضمن دعوة يت نزع السالحجدول أأعامل للأ حلاق خطر ختاذ اإ اإ

طار يف و، 2018أأكتوبر يف و. الأسلحة املتفجرة اليت ُُتدث أأثرًا واسعًا يف املناطق املأأهوةل ابلساكنعن اس تخدام  النامج الرضر ابملدنيني اإ
زاء  50أأصدرت  املتحدة،اللجنة الأوىل للجمعية العامة للأمم  حلاق الرضر ابملدنينيخطر دوةل بيااًن مشرتاًك أأعربت فيه عن قلقها اإ  النامج اإ

( 2019عقدت جلنتا الشؤون اخلارجية يف الربملانني الأملاين )مارس و عن اس تخدام الأسلحة املتفجرة الثقيةل يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. 
ُدعي الصليب و حامية املدنيني من اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.  بشأأن( جلسات اس امتع 2019والفرنيس )يونيو 

جراء مداخةل  كخبريالأمحر الأملاين   .مبداخلهتا يف الأخرياللجنة ادلولية اللجنة  أأدلتبيامن  السابقة، الاس امتع لسةيف ج لإ

 2019-2017معل احلركة يف الفرتة 

محر   اللجنة ادلولية للصليب الأ

                                                 
املؤمتر تقرير  –القانون ادلويل الإنساين وُتدايت الزناعات املسلحة املعارصة  –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر : انظر 2011تبنت اللجنة ادلولية هذا املوقف منذ عام  7

عىل  – 42ص  - 2011ترشين الأول/أأكتوبر  –نيف ج  -اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  -31IC/11/5.1.2 -ادلويل احلادي والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر

international-movement/31st-crescent-cross-files/red/https://www.icrc.org/ar/doc/assets-املوقع: 

ar.pdf-2-1-5-11-report-challenges-ihl-conference-int-conference/31،  2019يوليو اُطلع عىل لك عناوين الصفحات الإلكرتونية يف. 

 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-ar.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-ar.pdf
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الأسلحة املتفجرة يف املناطق  بشأأنمعل  حلقة، 2017املندوبني لعام ، خالل عقد جملس نظمت اللجنة ادلولية والصليب الأمحر الرنوجيي
 املأأهوةل ابلساكن.

ىل جتنب اس تخدام الأسلحة ، الزناع املسلحأأطراف ادلول و  دعوهتااللجنة ادلولية  وواصلت ابعتبار ذكل من أأمور الس ياسة العامة، اإ
تدابري وضع بتفعيل "س ياسة التجنب" هذه من خالل  اللجنةأأوصت و . ابلساكناملتفجرة اليت ُُتدث أأثرًا واسعًا يف املناطق املأأهوةل 

يف  عند القيام ابلأعامل العدائية هاذينف وت  ،لعمليات العسكرية بوقت طويلالاضطالع ابملموسة )س ياسات وممارسات( قبل  توجهياتو 
املتعاقدة ، مبا يف ذكل يف اجامتعات الأطراف رفيعة املس توىعدد من البياانت الهذه ادلعوة يف اللجنة املناطق املأأهوةل ابلساكن. وكررت 

لس الأمن بشأأن حامية املفتوح يف جم النقاش، ويف اللجنة الأوىل للجمعية العامة للأمم املتحدة وخالل ية يف اتفاقية الأسلحة التقليديةالسام 
 املدنيني يف الزناعات املسلحة.

حلاق الرضر ابملدنينيد من خطر هبدف احلواصلت اللجنة ادلولية العمل مع ادلول والقوات املسلحة لتحديد املامرسات اجليدة و  النامج  اإ
 عن اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.

ىل ذكل، نظمت اللجنة ادلوليةو اس تخدام الأسلحة  بشأأن فهيا أأو شاركت ها تنظمي أأو شاركت يف من الاجامتعات والأحداث اعدد ابلإضافة اإ
 ، يف"يف املدنيف معليات القتال  ادلقيقة"حامية املدنيني والبنية التحتية  عناملتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، مبا يف ذكل مؤمتر دويل 

"احلرب يف املدن: البحث عن حلول معلية للتحدايت املعارصة" يف بروكسل يف  بشأأن، ومؤمتر دويل 2018لفيف )أأوكرانيا( يف سبمترب 
شاركت بنشاط و " اليت نظمهتا أأملانيا يف جنيف. EWIPA"حماداثت  دمعها كخبري يف، قدمت اللجنة ادلولية 2018يف عام و. 2019أأبريل 

قلمييني  يف مابوتو وسانتياغو دي ش ييل. يف املؤمترين الإ

يتضمن التقرير مالحظات و  8نرشت اللجنة ادلولية تقريرًا شاماًل عن الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.، 2019يف عام و
مع ادلول  املتواصل ، ويسلط الضوء عىل حوارهاُتليالت قانونية وعسكرية/تقنية، و ن معل اللجنة ادلولية يف امليدانواس تنتاجات م
 الهدف مهنا"تدابري التخفيف"  بشأأنحيتوي التقرير أأيًضا عىل قامئة ابلتوصيات و واخلرباء العسكريني.  ، والقوات املسلحةوأأطراف الزناع

حلاق الرضر ابملدنينيخطر تجنب" واحلد من ال تنفيذ "س ياسة   النامج عن اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. اإ

 امجلعيات الوطنية

يف حوار ثنايئ مع السلطات الوطنية بشأأن الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، وشدد عىل  البلجييكالصليب الأمحر شارك 
نساينخالل ندوة متهيدية  يف املدنعن احلرب قدمه القضية يف عرض  مع اللجنة ادلولية  نُظمت ابلشرتاك ،بشأأن القانون ادلويل الإ

نساين و للصليب الأمحر  ندوة عرب  الصليب الأمحر الكندياس تضاف و . 2019يف يناير  9ةلوفان الاكثوليكي التابعة جلامعةش بكة العمل الإ
يف  املسأأةل، وتناول والقانونية والإنسانية العملية املسائلعىل  ركز فهياالأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن،  بشأأنالإنرتنت 

مع السلطات الأملانية يف عدة مناس بات.  املسأأةل الصليب الأمحر الأملاينانقش وجلسات تدريب منتظمة مع القوات املسلحة الكندية. 
آاثر اس تخدام الأسلحة  للمشاركة كشاهد خربةُدعيت وجدير ابذلكر أأن امجلعية الوطنية  يف جلسة اس امتع عقدها الربملان الأملاين بشأأن أ

الآاثر الإنسانية والقانونية لس تخدام هذه الأسلحة عند القيام بأأنشطة  الصليب الأمحر الإس باينأأبرز و يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. املتفجرة 
مقرتحات بشأأن  الصليب الأمحر الرنوجييوصاغ أأفراد القوات املسلحة الإس بانية. فائدة ابلقانون ادلويل الإنساين لتتعلق ية و وتوع يةتدريب 

 ، مبا يف ذكل ما يتعلق ابس تخدام الأسلحة املتفجرة.الإطار الأوسع "للحرب يف املدن" معاجلة الشواغل املعرب عهنا يف مواصةلكيفية 

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

نسانية الإ عواقب التعاين من اليت ُُتدث أأثرًا واسعًا الأسلحة املتفجرة اليت تس تخدم فهيا ل تزال املدن وغريها من املناطق املأأهوةل ابلساكن 
تال يف العسكري يتطور تدرجييًا حنو تكييف العقيدة والتدريب واملعدات مع التحدايت احملددة للق  الفكريف حني أأن و. للحرب وخميةال

ل أأنه يتعني املناطق املأأهوةل ابلساكن  ه الرسعة.يف هذا الاجتاه، وعىل وج بذل املزيد من اجلهود، اإ

نسانية  بدور رئييسامجلعيات الوطنية  وتضطلع يف مساعدة حضااي الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن ويف الاس تجابة للعواقب الإ
ذاكء للحركة،مع املكوانت الأخرى  ،رباهتا وتواصلخب تُعرفينبغي أأن و املرتتبة عىل اس تخداهما.  نسانية.  ابلعواقبالوعي  اإ  دورظل يس  و الإ

                                                 
8Footnote to come.][  
  . (UCL)ةجامعة لوفان الاكثوليكي؛ و (NOHA)ش بكة العمل الإنساين  9
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احلركة يف تشجيع ادلول عىل تنفيذ "س ياسة التجنب" ويف تعزيز توصيات اللجنة ادلولية بشأأن املامرسات اجليدة بني احلكومات والقوات 
 .حامس دورااملسلحة وأأطراف الزناع املسلح 

 د( تكنولوجيات احلرب اجلديدة

نسانية املمكنة  يدعو"  2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7من منطوق القرار  5تنص الفقرة  معان النظر يف الآاثر الإ ىل اإ ادلول اإ
لتكنولوجيات احلرب اجلديدة واملس تحدثة، ومهنا منظومات الأسلحة اليت ميكن التحّّك هبا عن بعد ومنظومات الأسلحة الآلية والأسلحة 

جراء تنقيحات قانونية صارمة بشأأن هذه الأسلحة مبقتىض الالزتام املنصوص عليه يف اذلاتية الت  ىل اإ شغيل وكذكل احلرب الس يربانية، واإ
 (". 36الربوتوكول الإضايف الأول )املادة 

 ذاتية التشغيلمنظومات الأسلحة  (أأول

 التطورات الرئيس ية

، واعمتد ذاتية التشغيلمنظومات الأسلحة مداولته بشأأن عينة م تقليدية املتعلقة بأأسلحة تفاقية الواصل فريق اخلرباء احلكوميني التابع ل
الس يطرة احملافظة عىل وأأمهية  ،وأأمهية الاعتبارات الأخالقية ،القانون ادلويل الإنساين انطباقتؤكد عىل  2018مبادئ توجهيية يف عام 

آراء خمتلفة و 10واس تخدام القوة. لأسلحةمنظومات اعىل  -أأو "املسؤولية الإنسانية"  -البرشية  بني ادلول بشأأن الاس تجابة ل تزال هناك أ
عالن س يايس أأو تبادل أأفضل املامرسات بشأأن تطبيق  اكن ذكل التفاوض عىل قانون جديد ، سواءالس ياساتية املناس بة أأو التفاق عىل اإ

 .القامئةالإنساين  ادلويل قواعد القانون

 2019-2017معل احلركة يف الفرتة 

محر   اللجنة ادلولية للصليب الأ

ىل وضع قيود متفق علهيا دوليًا عىل  ىل متطلبات، منظومات الأسلحة اذلاتية التشغيلاس مترت اللجنة ادلولية يف دعوة ادلول اإ  تستند اإ
ادلول  ، ودعتالرئيس ية 13والتقنية 12والعسكرية والأخالقية 11ُتليلها للقضااي القانونية تويخ ادلقة يف وواصلت. البرشية علهياس يطرة ال 

ىل ُتديد العنارص العملية  دعت و  14.من الناحية الأخالقيةالإنساين واملقبولية ادلويل لضامن الامتثال للقانون  الرضورية للس يطرة البرشيةاإ
ىل اتباع هنج يركز عىل الإنسان أأيضا اللجنة ادلولية   الزناعات املسلحة، سواء فامي يتعلق اس تخدام اذلاكء الاصطناعي والتعمل الآيل يفعند اإ

، ويف معليات صنع القرارات الأخرى اليت احلرب الإلكرتونية واملعلوماتية ، مثلأأو غريها من التطبيقات التشغيلذاتية نظومات الأسلحة مب 
  15.الأشخاصتنطوي عىل عواقب وخمية عىل حياة 

                                                 
لفريق اخلرباء احلكوميني املعين ابلتكنولوجيات الناش ئة يف جمال منظومات  2018تقرير اجامتع ، معينةلالتفاقية املتعلقة بأأسلحة تقليدية فريق اخلرباء احلكوميني التابع  10

سلحة الفتاكة اذلاتية التشغيل  :2018، ترشين الأول/أأكتوبر CCW/GGE.1/2018/3، الأ

https://undocs.org/ar/CCW/GGE.1/2018/3  
11 Neil Davison/ICRC, “A legal perspective: Autonomous weapon systems under international humanitarian 
law”, in United Nations Office for Disarmament Affairs, Perspectives on Lethal Autonomous Weapons 
Systems, UNODA Occasional Papers No. 30, United Nations, New York, November 2017, pp. 5–18: 
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/11/op30.pdf. 
12 ICRC, “Ethics and autonomous weapon systems: An ethical basis for human control?”, working paper, 
April 2018: 
https://www.icrc.org/en/document/ethics-and-autonomous-weapon-systems-ethical-basis-human-control. 
13 ICRC, Autonomy, artificial intelligence and robotics: Technical aspects of human control, Expert meeting 
report, 20 August 2019 [link to follow]. 
بيان اللجنة ادلولية للصليب الأمحر قبل انعقاد فريق اخلرباء احلكوميني التابع لالتفاقية املتعلقة بأأسلحة تقليدية معينة ، مارس 2019: 14

https://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/(httpPages)/5c00ff8e35b6466dc125839b003b62a1?Open
Document&ExpandSection=7#_Section7, and ICRC, “The Element of Human Control”, working paper 
submitted to the meeting of High Contracting Parties to the CCW, CCW/MSP/2018/WP.3, November 2018: 
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/810B2543E1B5283BC125834A005EF8E3/$file/C
CW_MSP_2018_WP3.pdf. 
15 ICRC, “Artificial intelligence and machine learning in armed conflict: A human-centred approach”, report, 
June 2019: https://www.icrc.org/en/document/artificial-intelligence-and-machine-learning-armed-conflict-
human-centred-approach. 

https://undocs.org/ar/CCW/GGE.1/2018/3
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/11/op30.pdf
https://www.icrc.org/en/document/ethics-and-autonomous-weapon-systems-ethical-basis-human-control
https://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/(httpPages)/5c00ff8e35b6466dc125839b003b62a1?OpenDocument&ExpandSection=7#_Section7
https://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/(httpPages)/5c00ff8e35b6466dc125839b003b62a1?OpenDocument&ExpandSection=7#_Section7
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/810B2543E1B5283BC125834A005EF8E3/$file/CCW_MSP_2018_WP3.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/810B2543E1B5283BC125834A005EF8E3/$file/CCW_MSP_2018_WP3.pdf
https://www.icrc.org/en/document/artificial-intelligence-and-machine-learning-armed-conflict-human-centred-approach
https://www.icrc.org/en/document/artificial-intelligence-and-machine-learning-armed-conflict-human-centred-approach


10  CD/19/20 

 

 امجلعيات الوطنية

اثرة مسأأةل الصليب الأمحر السويرسي والصليب الأمحر الرنوجيي و الصليب الأمحر البلجييكواصل  مع  ذاتية التشغيلمنظومات الأسلحة اإ
يف العديد  الصليب الأمحر الأملاين، وشارك هذا املوضوع بشأأنمؤمترا  الصليب الأمحر الكندي، اس تضاف 2019يف مارس و. حكوماهتا

أأيًضا  الصليب الأمحر الكورياس تضاف و العمل واملوائد املس تديرة اليت تتناول التحّك يف التكنولوجيات الناش ئة.  حلقاتمن املؤمترات و 
اجملةل الكورية للقانون ادلويل ونرش عدًدا من املقالت املرتبطة هبا يف  ،ذاتية التشغيلمنظومات الأسلحة العديد من الأحداث حول مسأأةل 

 الإنساين.

 والتحدايت املس تقبليةالفرص 

التطورات يف التكنولوجيا العسكرية  تتقدم، ة املتعلقة بأأسلحة تقليدية معينةلالتفاقيفريق اخلرباء احلكوميني التابع تس متر مداولت  يف حني
ن الشاغل الرئييس للجنة ادلولية هو فقدان الس يةرسيعبوترية  ما جيلب خماطر حممتةل للمدنيني ويثري عىل اس تخدام القوة،  البرشيةطرة . اإ

رضورة مجيع مكوانت احلركة، حسب الاقتضاء ووفق قدراهتا، احلكومات عىل أأن ُتّث من املهم و أأخالقية.  شواغلقانونية و  مسائل
، "العنرص البرشي"تفاق عىل أأمهية بعد الو عىل الأسلحة واس تخدام القوة.  البرشيةلضامن احلفاظ عىل الس يطرة  عىل حنو عاجل العمل
 .ذاتية التشغيلمنظومات الأسلحة بشأأن للقيود املتفق علهيا دوليًا  فعليا ذكلعىل ادلول الآن التحرك برسعة لتحديد ما يعنيه  يتعني

 ( الأسلحة الس يربانيةاثنيا

 التطورات الرئيس ية

ا مفن املرحج أأن يزداد اس تخداهم، خالل الزناعات املسلحة. ومع ذكل الس يربانيةعمليات ابس تخدامه لل من ادلول حىت الآن  ضئيلعدد  أأقر
  .عسكريةس يربانية لأغراض يت تطور قدرات مع تزايد عدد ادلول ال

ملتحدة فريق معل مفتوح ، أأنشأأت امجلعية العامة للأمم اوالأمن ادلويل يةواملعلومات الس يربانية ملواهجة التحدايت املتعلقة ابلتكنولوجيا و 
 .2021-2019يجمتع الفريقان العامالن أأربع مرات يف الفرتة وس  . 2018من اخلرباء احلكوميني يف ديسمرب  العضوية وفريق

 2019-2017معل احلركة يف الفرتة 

محر   اللجنة ادلولية للصليب الأ
ن  ول واملنظامت ادلولية بأأنمع تقديرها لالعرتاف املزتايد من جانب ادلوواصلت اللجنة ادلولية،  ساين ينطبق عىل احلرب القانون ادلويل الإ

اثرة القضية الس يربانية قلميية  واس مترت يف حوارهاثنايئ ويف املنتدايت املتعددة الأطراف. بشلك ، اإ مع السلطات الوطنية واملنظامت الإ
جمال القانون ادلويل الإنساين يف  انطباقكيفية  بشأأنالعامة  النقاشاتوشاركت يف  اخلاص،واملنظامت ادلولية والأوساط الأاكدميية والقطاع 

ذا اكنت تفعل ذكل بشلك  ىل مزيد من التطوير أأو اكٍف أأو ُتتاجمناسب احلرب الس يربانية وما اإ تسعى اللجنة و . القانون القامئبناًء عىل ، اإ
ىل ضامن ادلولية  ىلاإ اس تضافت اللجنة ادلولية اجامتع و . الاعتبارات القانونية والتقنية والعسكرية والإنسانية يف هذه املناقشات التطرق اإ

وعواقهبا الإنسانية الس يربانية قدرات لتقيمي واقعي ل الس يربانية هبدف وضععمليات ل التلكفة البرشية احملمتةل ل  بشأأن 2018خرباء يف نومفرب لل
 .يف الزناعات املسلحةالس يربانية اتصالهتا مع القوات املسلحة بشأأن اس تخدام العمليات اللجنة كثفت و  16 .التقنية احملمتةل يف ضوء خصائصها

 امجلعيات الوطنية

يف العديد من املؤمترات  الصليب الأمحر الأملاينشارك و . 2019يف مارس الس يربانية احلرب  عنمؤمترًا  الصليب الأمحر الكندياس تضاف 
الصليب الأمحر قدم و . الس يربانيةيف ذكل الأدوات ، مبا لتحّك يف التكنولوجيات )الناش ئة(العمل واملوائد املس تديرة اليت تتناول ا حلقاتو 

 الصليب الأمحر الكورياس تضاف و . 2018يف عام ادلفاع يف جمال العايل  للتعلميالوطين ركز امليف  17 2.0 اتلنيعرًضا عن دليل  الإس باين

                                                 
16 See ICRC, The Potential Human Cost of Cyber Operations, Expert meeting report, ICRC, Geneva, May 
2019: https://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf. 
17 Michael N. Schmitt and Liis Vihu (eds), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Warfare, 2nd edition, Cambridge University Press, 2017. 

https://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf
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الس يربانية  احلربالتكنولوجيات والأسلحة اجلديدة و  بشأأن، تضمنت مناقشة 2019سؤولني العسكريني يف فرباير ندوة للأاكدمييني وامل 
نساين.  من منظور القانون ادلويل الإ

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

ىل  ، ية احملمتةل للعمليات الس يربانيةالبرش  احلكويم والعام، والتلكفة نيالنقاشالعدائية يف العمليات الس يربانية اليت ُتظى هبا مهية الأ ابلنظر اإ
اس تخدام الوسائل معلية س يكون من الأمهية مباكن ابلنس بة للحركة أأن تربز لدلول وامجلهور أأمهية قواعد القانون ادلويل الإنساين يف تنظمي 

 املسلحة. الزناعاتالس يربانية يف 

، يف صدارة جدول الأعامل ادلويل. وجتري لأغراض عسكريةام العمليات الس يربانية ذكل اس تخد، مبا يف س يظل الأمن الس يرباينو 
الفريق العامل املفتوح العضوية وفريق اخلرباء احلكوميني. وترى اللجنة ادلولية اجامتعات مناقشات هممة بشأأن هذا املوضوع بني ادلول يف 

 القانون ادلويل الإنساين عىل احلرب انطباقمسأأةل كيفية  بشأأنن التفكري واملناقشة أأن التطورات التكنولوجية الرسيعة تتطلب املزيد م
،  س امي يف س ياق الزناعات املسلحة، لمراقبة تطور العمليات الس يربانية، يف الس نوات القادمة ،س تواصل اللجنة ادلوليةو الس يربانية. 

توافق دويل يف الآراء بشأأن  ُتقيقتكل التلكفة البرشية والعمل عىل من  ابحلد س تكشف الس بل الكفيةلوست وتقيمي تلكفهتا البرشية احملمتةل. 
نساين ادلويل تفسري قواعد القانون   قواعد تمكيلية توفر حامية فعاةل للمدنيني. وضعفامي يتعلق ابملسأأةل ورمبا  القامئةالإ

 الاس تعراض القانوين للأسلحة اجلديدة( اثلثا

 التطورات الرئيس ية

، عند تطوير أأو اقتناء سالح جديد أأو وس يةل 36، مبوجب املادة لتفاقيات جنيف دوةل طرف يف الربوتوكول الأول الإضايف تلزتم لك
ذا اكن اس تخدام هذا السالح أأو الوس يةل أأو الأسلوب حمظورًا يف مجيع  جديدة للحرب أأو اتباع أأسلوب جديد للحرب، بأأن تتحقق مما اإ

أأن قواهتا املسلحة قادرة ادلول ليك تضمن  أأحد التدابري الهامةيه  ةالقانوني اتلقانون ادلويل. والاس تعراضالأحوال أأو يف بعضها مبقتىض ا
ادلويل الإنساين مبوجب  من الالزتام بضامن احرتام القانون الاس تعراضات هذه تنبعو ، عىل خوض الأعامل العدائية وفق الزتاماهتا ادلولية

 .جنيفاملشرتكة يف اتفاقيات  1املادة 

لالتفاقية فريق اخلرباء احلكوميني التابع يف اجامتعات بشأأن تكنولوجيات احلرب اجلديدة، ول س امي بني ادلول واصلت املناقشات اجلارية و 
القانونية  الاس تعراضاتأأمهية منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل والأسلحة الس يربانية، الرتكزي عىل بشأأن املتعلقة بأأسلحة تقليدية معينة 

 .ُتدايت اس تعراض مرشوعية التكنولوجيات اجلديدةبشأأن  لتبادل الآراءوأأاتحت فرصة  الصلبة

 2019-2017معل احلركة يف الفرتة 

محر   اللجنة ادلولية للصليب الأ

آليات أأمهية التأأكيد عىل واصلت اللجنة ادلولية  فريق اجامتعات ل س امي يف س ياق و، التخصصاتالصارمة واملتعددة  انوينالق الاس تعراضأ
شاركت يف حوار مع عدد من ادلول بشأأن س ياساهتا وممارساهتا فامي يتعلق و . ة املتعلقة بأأسلحة تقليدية معينةلالتفاقياخلرباء احلكوميني التابع 

 ابس تعراض الأسلحة.

 لالتفاقية املتعلقة بأأسلحة تقليدية معينة فريق اخلرباء احلكوميني التابع هذا املوضوع يف اجامتع  بشأأناللجنة ادلولية وهجات نظرها  أأبدتو 
لكية احلقوق جبامعة  اليت نظمهتا ابلشرتاك معالإنساين  ادلويل اذلاكء الاصطناعي والقانون عنمعل  حلقةويف  ،2018يف أأغسطس 

 (.18يف املدونة ة مبقال منشورمصاحب) 2018هارفارد يف ديسمرب 

                                                 
18 Netta Goussac, ‘Safety net or tangled web: Legal reviews of AI in weapons and war-fighting’, 
Humanitarian Law and Policy Blog, 18 April 2019: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/18/safety-
net-tangled-web-legal-reviews-ai-weapons-war-fighting/.  

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/18/safety-net-tangled-web-legal-reviews-ai-weapons-war-fighting/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/18/safety-net-tangled-web-legal-reviews-ai-weapons-war-fighting/
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 الوطنيةامجلعيات 

اجملةل الكورية للقانون ادلويل يف ذاتية التشغيل ات القانونية ومنظومات الأسلحة الاس تعراضورقة فنية بشأأن  الصليب الأمحر الكوري نرش
ىلسلطات بالده  الصليب الأمحر الربيطاينودمع ، الإنساين  تعزيز الاس تعراضات القانونية وتقامس أأفضل املامرسات. اإ

 املس تقبليةالفرص والتحدايت 

آليات الاس تعراض القانوينيف تشجيع ادلول عىل  املمتثليظل التحدي  من ادلول اليت  جّد ضئيلوجود عدد وذكل ل، تعزيزها أأو وضع أ
جراء  وقةل املعلومات املتاحة بشأأنمثل هذه الآليات  متكل تسليط الضوء عىل تقنيات الأسلحة اجلديدة  تيحي و . عراضاتالاس تكيفية اإ

عطاء توجهيات معلية القانونية الاس تعراضاتفرصة لتحسني الوعي بأأمهية  جراهئا وتشجيع الشفافية. بشأأن، واإ  كيفية اإ

آل ، وس تواصل تعزيز تبادل اخلربات بشأأ مع ادلول بشلك ثنايئ ويف املنتدايت املتعددة الأطرافللجنة ادلولية ا تحاورست و  جراءات ن أ يات واإ
سلحة والوسائل والأساليب احلربية ابلس تعراض القانوينحدث خاص مب س تكون ُمّدمعة، واليت الأسلحة اس تعراض  Guide) اجلديدة للأ

to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare)19.  وعىل امجلعيات الوطنية أأن ُتّث
آليات لحكوماهتا، حسب الاقتضاء ووفق  جراءات أأو أ  أأو تعزيزها. القانوينس تعراض القدراهتا، عىل وضع اإ

 الأسلحة الكمييائية والبيولوجية( ه

ىل دمع حظر الأسلحة الكمييائية والبيولوجية، مبا يف  يدعو" 2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7من القرار  6تنص الفقرة  ادلول اإ
ىل املعاهدات ذات الصةل وضامن تنفيذها تنفيذاً دقيقًا، واحرتام القانون ادلويل الإنساين العريف ورصد التطور ات ذكل عن طريق الانضامم اإ

جراءات بغية منع ظهور الأسلحة الكمييائية والبيولوجية جمددًا ومنع  العلمية والتكنولوجية اليت ميكن أأن يُساء اس تخداهما، واختاذ اإ
 اس تخداهما". 

 التطورات الرئيس ية

نتاج وختزين واس تعامل الأسلحة الكمييائية وتدمري تكل الأسلحة )اتفاقية حظر عدد ادلول الأطراف يف  وصل اتفاقية حظر اس تحداث واإ
ىل الآن  الأسلحة الكمييائية( احلظر بسبب الاس تخدام  قُّوض، فقد . ومع ذكلاقيةالتففلسطني كأحدث طرف يف  ابنضامم، دوةل طرفاً  193اإ

واململكة املتحدة  ،(2017، (، ومالزياي )مطار كوالاملبور2017، وكذكل يف العراق )2013م منذ عا ةاملتكرر لهذه الأسلحة يف سوري
اس تنتاجات التحقيق اذلي أأجرته الأمم املتحدة ومنظمة حظر الأسلحة  بشأأنبني ادلول الأطراف  وتباينت الآراء(. 2018، )سالزبوري

املؤمتر  ما يعين فشل، كذكل بشأأن ولية املنظمة اجلديدة، و كومة السورية للأسلحة الكمييائيةاس تخدام احل ( بشأأنOPCW)الكمييائية 
ل يف  ترد، ومل توافق الآراءيف اعامتد وثيقة ختامية ب ، ، لأول مرة يف اترخي التفاقية2018الرابع يف لهاي يف نومفرب  الاس تعرايض النتاجئ اإ

 تقرير الرئيس.

نفاذ القانون، سلطت اللجنة الضوء عىل  وفامي يتعلق ابلشواغل املنفصةل بشأأن تطوير املواد الكمييائية شديدة السمية واس تخداهما كأسلحة لإ

ذ 2003مسأأةل ما يف عام  دوةل بشأأن مسأأةل ُتويل املواد الكمييائية اليت  42كسب تأأييد جنحت مبادرة أأسرتالية سويرسية مشرتكة يف ، اإ

نفاذ القانون عىلتؤثر  يروسولت لأغراض اإ ىل اإ  .اجلهاز العصيب املركزي اإ

نتاج وختزين الأسلحة البكرتيولوجية )البيولوقد وصل عدد ادلول الأطراف يف  وجية( والتكس ينية وتدمري تكل اتفاقية حظر اس تحداث واإ
ىل الأسلحة )اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية(  ، وفلسطني، ، ونيويأأفريقيا الوسطى مجهوريةدوةل طرفًا، بعد أأن انضمت  182الآن اإ

ىل  وساموا من القانون ادلويل  اجزء واليت متثلول تزال القاعدة اليت ُتظر اس تخدام الأسلحة البيولوجية  يف العامني الأخريين. التفاقيةاإ
، مع الرتكزي عىل مخسة جمالت رئيس ية 2018اس تأأنفت ادلول الأطراف العمل فامي بني ادلورات يف عام . و قوية قاعدة الإنساين العريف

املساعدة والاس تجابة تقدمي و ؛ والتنفيذ عىل الصعيد الوطين؛ واس تعراض التطورات العلمية والتكنولوجية؛ تعزيز التفاقية: التعاون ادلويلل 
 .التعزيز املؤسيس؛ و خدام احملمتل للأسلحة البيولوجيةلالس ت

                                                 
19 ICRC, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to 
Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977, ICRC, Geneva, 2006 (update forthcoming). 
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 2019-2017معل احلركة يف الفرتة 

محر   اللجنة ادلولية للصليب الأ

املؤمتر الاس تعرايض يف و، 2017ديسمرب  -أأدلت اللجنة ادلولية ببياانت يف مؤمتر ادلول الأطراف يف اتفاقية الأسلحة الكمييائية يف نومفرب 
ىل وأأبرزت  الكمييائية،. وأأدانت اللجنة ادلولية يف بياانهتا الاس تخدام املس متر واملؤكد للأسلحة 2018الرابع يف نومفرب  ُتسني حاجة ادلول اإ

نفاذ القانون لتكون ، وكررت دعوهتا لدلول للحد من اس تخدام اس تخداهمادرات عىل مساعدة حضااي الق املواد الكمييائية السمية كأسلحة لإ
  20ملاكحفة الشغب حفسب. عوامل

حثت فيه ادلول  2017حيث أألقت بيااًن يف عام  البيولوجية،شاركت اللجنة ادلولية يف اجامتعات ادلول الأطراف يف اتفاقية الأسلحة و 
حراز تقدم يف أأربعة  ىل اجامتعات ة املطاف يف هناي دمتجمالت قُ عىل اإ ىل ُتسني القدرات عىل 2020-2018اإ ، مع الرتكزي عىل احلاجة اإ

مبا يف ذكل التعمل من جتارب الاس تجابة لتفيش الأمراض اليت ُتدث بشلك طبيعي  البيولوجية،احملمتل للأسلحة  لالس تخدام الاس تجابة
يبول.   21مثل الإ

ع موظفهيا واملس تجيبني واملرافق الطبية من اخملاطر الكمييائية والبيولوجية واصلت اللجنة ادلولية تعزيز قدرهتا عىل الاس تجابة ملنو 
 وحاميهتم مهنا. والإشعاعية والنووية

 امجلعيات الوطنية

الأسلحة  الوطنية بشأأن مسأأةل امع سلطاهت التحاورالصليب الأمحر الإس باين والصليب الأمحر الربيطاين والصليب الأمحر البلجييك واصل 
، حرضه أأعضاء من القوات 2018بشأأن الأسلحة الكمييائية يف عام مؤمترا  الصليب الأمحر الكندي، واس تضاف الكمييائية والبيولوجية

 ن.ويوطالب وأأاكدمي املسلحة الكندية 

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

ومشاركهتا يف املنتدايت املتعددة الأطراف حلث ادلول والأطراف يف الزناعات  يف املناقشات الثنائية س تواصل اللجنة ادلولية مشاركهتا
ىل بشأأن م دمع أأكرب من ادلولالكمييائية والبيولوجية، وحلشد  بشأأن الأسلحة املسلحة عىل احرتام أأشاكل احلظر املطلق وقفها ادلاعي اإ

 ن. نفاذ القانورضورة اقتصار اس تخدام هذا النوع من الأسلحة كأسلحة لإ 

 الاس تنتاجات -4

، بدمع املبادرات اخملتلفة للجنة ادلولية وامجلعيات 7بشأأن النطاق الاكمل ملسائل الأسلحة اليت يغطهيا القرار شهد العامان املنرصمان تقدمًا 
 الوطنية. 

ومراعاة أأشاكل احلظر والتقييد الالزتامات القانونية وس تواصل اللجنة ادلولية ختصيص املوارد لهذه املسائل، مركّزة عىل ُتسني تنفيذ 
وعىل املناقشات بشأأن الآاثر القانونية والإنسانية النامجة عن تكنولوجيات  الأسلحة اليت تثري قلقًا من الناحية الإنسانية،املفروضة عىل 

يف ما تنفّذه من أأنشطة للرتوجي ملواقف احلركة من احلرب اجلديدة والناش ئة، كام س تواصل دمعها للجمعيات الوطنية يف الس نوات املقبةل 
وخملفات احلرب القابةل لالنفجار،  املتعلقة ابلألغام الأرضية واذلخائر العنقودية الأسلحة، مرّكزة بشلك خاص عىل تنفيذ اسرتاتيجية احلركة

 وعىل العمل املتعلق ابلرتوجي ملعاهدة جتارة الأسلحة.

 

                                                 
20 ICRC statement at the Conference of the States Parties to the Chemical Weapons Convention, The 
Hague, November 2017: https://www.icrc.org/en/document/twenty-second-session-conference-states-
parties-chemical-weapons-convention, and ICRC statement at the Fourth Special Session of the 
Conference of States Parties to Review the Operation of the Chemical Weapons Convention, The Hague, 
November 2018: https://www.icrc.org/en/document/fourth-special-session-conference-states-parties-
review-operation-chemical-weapons.  
21 ICRC statement at the Meeting of States Parties to the Biological Weapons Convention, Geneva, 
December 2017: https://www.icrc.org/en/document/meeting-states-parties-convention-prohibition-
development-production-and-stockpiling. 
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