
 

 

 

 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 ، جنيف، سويرسا 2019ديسمرب    12 –   9

 من اللجنة الأول   موجز تقرير  

 القانون ادلويل الإنساين: حامية الناس يف الزناعات املسلحة 

 

 الس ياق: 

والشنيعة للقانون ادلويل الإنساين. وقد شكك البعض يف شهدت الس نوات الأخرية وقوع الكثري من الانهتااكت املروعة 

قدرة القانون ادلويل الإنساين عىل حامية حضااي الزناعات املسلحة املعقدة ادلائرة اليوم، ول تزال هناك حتدايت كبرية يتعني 

املتحاربني يف الواقع قتاهلم   التصدي لها. ومع ذكل، ففي الزناعات املسلحة الناش بة يف خمتلف أأحناء العامل، خيوض العديد من

اليويم وفقًا للقواعد. ول يزال القانون ادلويل الإنساين حيمك سلوكهم، وهو ما يكفل بنجاح حامية الضحااي وتقييد نطاق سري 

ابلعبور   أأي اجلرىح اذلين يُسمح هلم  -العمليات العدائية. وقد ل تكون الإجنازات اليت حيققها القانون ادلويل الإنساين يوميًا  

ل  ليه من غذاء، واحملتجزون اذلين يس تطيعون توجيه رسائل اإ عرب نقاط التفتيش، والأطفال اذلين يتلقون ما حيتاجون اإ

مرئية دومًا لعامة الناس. ومع ذكل، فهيي تثبت يف مجيع احلالت أأن القانون ادلويل   -عائالهتم، والعديد من الأمثةل الأخرى  

نسانيتنا املشرتكة.  الإنساين حيظى ابلحرتام.  ويصون القانون ادلويل الإنساين اذلي ُوضع ملواهجة أأصعب الأوقات، جوهر اإ

وحيد احرتام القانون ادلويل الإنساين من املعاانة الإنسانية اليت ل تس متر لس نوات حفسب بل متتد حىت لعقود بعد انهتاء 

 الزناعات.

. وقد اغتمن املؤمتر ادلويل الثالث اً ، املُصّدق علهيا عاملي1949لعام  جنيف  اذلكرى الس بعني لعامتد اتفاقيات    2019وافق عام  

والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل( هذه اللحظة املواتية ليعيد تاأكيد الزتامه ابلقانون ادلويل الإنساين 

ُخصص يوم اكمل للقانون ادلويل الإنساين نظمته  والعمل عىل تطبيقه وتنفيذه بشلك اكمل، وخاصة عىل الصعيد الوطين. و 

ضاءة عىل موضوع" عىل النحو املبنّي أأدانه. وأأاتحت جلسات هذه اللجنة  جلنة تضمنت أأنشطهتا مخس جلسات "اإ

جراء حوار مفيد يف  جيابية ومعلية، وفرصًا للتبادل والتعمل والاس تكشاف واإ للمشاركني فرصة املشاركة يف مناقشات اإ

ية تتصل ابحرتام القانون ادلويل الإنساين وتنفيذه. وهّمدت الطريق للمناقشات اليت دارت يف املؤمتر ادلويل جمالت أأساس  

طيةل الأايم الالحقة، نظرًا لرتباط اجملالت اليت تُعالَج يف جلسات اللجنة ببعض مواضيع املؤمتر ادلويل املتداخةل مع 
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جلديدة، وحتدايت العمل يف الس ياقات احلرضية، وتباين أأوجه الضعف قطاعات متعددة؛ مثل الرمقنة والتكنولوجيات ا

التقرير والآاثر الواقعة عىل الناس ابختالف فئاهتم. واس ُتمدت العديد من املواضيع اليت تناوتلها اللجنة يف مناقشاهتا من 

 اذلي تعده اللجنة ادلولية مرة لك أأربع س نوات بشاأن القانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة.

 

 الأهداف العامة للّجنة: 

جراء حماداثت هممة   ضاءة عىل موضوع" اليت ُعقدت مضن أأعاملها تيسري اإ وتفاعلية بشاأن  اكن الهدف من اللجنة وجلسات "اإ

املسائل الرئيس ية املتعلقة ابلقانون ادلويل الإنساين والزناعات املسلحة ادلائرة اليوم، مع الرتكزي عىل مساأةل حامية الناس. 

ضاءة عىل موضوع". واختمتت أأعامل  وُعقدت جلسة عامة افتتاحية لعرض جمرايت معل اليوم، تلهتا مخس جلسات "اإ

براز صالت ارتباطها ابملواضيع اليت ستُناقش  اللجنة جبلسة عامة اس تعرضت  نتاجئ املناقشات اليت دارت خالل اليوم واإ

 طيةل أأايم املؤمتر ادلويل الأخرى، ومبوضوع الثقة يف العمل الإنساين عىل النطاق الأوسع. 

واملنظامت ادلولية الأخرى سعادة الس يدة اكرول لنرتي، سفرية موانكو وممثلها ادلامئ دلى مكتب الأمم املتحدة    رئيس اللجنة: 

 يف جنيف.

ايراي، ممثل الش باب، الصليب الأمحر الإيطايل  مقرر اللجنة:   الس يد أأدراينو اإ

 صيغة اللجنة: 

تضمنت أأعامل جلنة "القانون ادلويل الإنساين: حامية الناس يف الزناعات املسلحة" جلس تني عاّمتني رئيس يتني )جلسة 

ضاءة عىل موضوع" تناولت املواضيع التالية: افتتاحية وأأخرى ختامية( ومخس   جلسات "اإ

 التاأثري عىل السلوك من أأجل تعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين •

آاثر متباينة  •  القانون ادلويل الإنساين: فئات خمتلفة من الأشخاص، أ

 الوقاية من التداعيات املرتتبة عىل حروب املدن ومواهجهتا •

 الإنساين والتكنولوجيات اجلديدةالقانون ادلويل  •

 تقدمي التقارير الطوعية وتبادل املامرسات اجليدة •
 

ضاءة عىل موضوع"   ملخص جلسات "اإ

 التاأثري عىل السلوك من أأجل تعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين   - 1

 بعد الظهر 1:00 -ظهرًا  11:30ديسمرب،  10الثالاثء   التارخي والوقت: 

ضاءة عىل موضوع": هدف جلسة    "اإ

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/33IC-IHL-Challenges-Report__AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/33IC-IHL-Challenges-Report__AR.pdf
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آخر ما اختذته احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل  • متثَّل الهدف من هذه اجللسة يف اس تعراض بعض من أ

ل فهم مصادر التاأثري عىل السلوك، وكيفية الاس تفادة من هذه املصادر،  الأمحر )احلركة( من مبادرات تريم اإ

 ذه املصادر يف تعزيز احرتام القانون ادلويل الإنساين.والطريقة اليت ميكننا هبا قياس مدى فعالية ه

 ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية انطالقًا من هذه اجللسة: 

جرى التاأكيد عىل أأن قواعد القانون ادلويل الإنساين تؤدي دورًا حيواًي يف التخفيف من املعاانة اليت تسبهبا  •

 الزناعات املسلحة.

عادة التاأكيد عىل دور القانون ادلويل الإنساين وغرضه للعامة وللقوات املسلحة واجملموعات املسلحة.  • من املهم اإ

 من شاأن الاس تعانة ابملرجعيات الاجامتعية مبا يف ذكل الثقافة الشعبية حتسني فهم أأوسع للقانون ادلويل الإنساين.و 

مصادر التاأثري عىل سلوك الأفراد واجملموعات. وهناك  ُُشحت للمشاركني طرق متنوعة لقياس فعالية خمتلف •

ل استامثر املزيد من الطاقة يف التاأثري عىل السلوك وقياس أأثر اسرتاتيجياتنا أأو أأدواتنا للتاأثري.  حاجة اإ

ابس تخدام أألقت اجللسة الضوء عىل الكيفية اليت تس تطيع هبا التكنولوجيا اجلديدة، من خالل أأدوات مثل احملااكة   •

تقنية الواقع الافرتايض، أأن تقدم فرصًا جديدة لتعزيز استيعاب قواعد القانون ادلويل الإنساين واحملافظة عىل 

 التقيد هبا. 
 

آاثر متباينة   - 2  القانون ادلويل الإنساين: فئات خمتلفة من الأشخاص، أ

 بعد الظهر 1:00 -ظهرًا  11:30ديسمرب،  10الثالاثء   التارخي والوقت:

ضاءة عىل موضوع":   هدف جلسة "اإ

اّبن الزناع املسلح ختتلف )وأأحيااًن  • تَمثّل هدف اجللسة يف تعزيز مشرتك مفاده أأن التجارب اليت خيوضها املدنيون اإ

من نساء أأو رجال أأو فتيات   يكون الاختالف هائاًل( ابختالف فئاهتم )أأي تتباين الآاثر حسب خمتلف الفئات

أأو فتيان(. وميكن لهذه التجارب اخملتلفة أأن ختلّف بدورها تبعات عىل الطرق اليت ميكن هبا تنفيذ القانون ادلويل 

 ثالثة أأمثةل لتوضيح هذه الرساةل. الإنساين عىل حنو أأفضل. واس ُتعرضت 

 ن هذه اجللسة: ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية انطالقًا م 

ينص القانون ادلويل الإنساين عىل رضورة أأن حيصل اجلرىح واملرىض عىل الرعاية الطبية اليت تقتضهيا حالهتم  •

من دون أأي متيزي جمحف. وقد يؤثر النوع الاجامتعي عىل الكيفية اليت حيصل هبا النساء والرجال والفتيات 

ل فهم والفتيان عىل الرعاية الصحية، باأشاكل  خمتلفة ويف س ياقات خمتلفة. وأألقت املناقشة الضوء عىل احلاجة اإ

ل ضامن حصول امجليع عىل الرعاية اليت تقتضهيا حالهتم.  العوائق اخملتلفة للوصول، واإ
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ختتلف التجارب اليت يتعرض لها الفتيان والفتيات، من حيث جتنيدمه واس تغالهلم من ِقبل القوات املسلحة  •

سلحة، حسب الس ياق )عىل سبيل املثال، قد تُس تغَل الفتيات لتاأدية أأغراض مزنلية أأو جنس ية، واجملموعات امل 

عادة اندماهجم يف اجملمتع  يف حني جُينَّد الفتيان ليكونوا "مقاتلني"(. وابلتايل قد ختتلف أأيضًا احتياجياهتم من أأجل اإ

دماج الأطفال )قد خيتلف نوع الومص اذلي يتعرض هل الفتيان والفتيات(. انقش امل  عادة اإ شاركون الزتام ادلول بدمع اإ

اذلين اكنوا مرتبطني مبجموعات مسلحة، والكيفية اليت ميكن لدلول من خاللها تنفيذ هذا الالزتام بطرق خمتلفة 

 حسب احتياجات الفىت أأو الفتاة.

جراء مزيد من البحث والتحليل املتعّمقنَي عرب س   املشاركونوأأكدت  • ل اإ ياقات متنوعة، من أأجل كذكل احلاجة اإ

 بلورة فهم أأفضل للآاثر املتباينة اليت خيلفها الزناع املسلح عىل الرجال والنساء والفتيان والفتيات. 

قة عندما يكون املعنيون  وُأبرزت نقطة هممة أأخرى أأثبتهتا الشواهد، ويه أأن اخلوارزميات أأحياانً  • ما جتانهبا ادِلّ

اء. وجيب النظر بعناية يف تداعيات ذكل عىل الآلت اليت تس تخدم هذه من ذوي البرشة السمراء، أأو من النس

 اخلوارزميات يف وقت الزناع املسلح.
 

 الوقاية من التداعيات املرتتبة عىل حروب املدن ومواهجهتا   - 3

 بعد الظهر 1:00 -ظهرًا  11:30ديسمرب،  10الثالاثء   التارخي والوقت:

ضاءة عىل موضوع":   هدف جلسة "اإ

ل التعامل مع أأس باب حروب املدن والتداعيات املرتتبة علهيا،  • براز احلاجة اإ متثل الغرض العام من هذه اجللسة يف اإ

ل التوعية ابلتداعيات الإنسانية املباُشة وغري املباُشة حلروب   املدن وتقدمي حملة عامة عن الأس باب الرئيس ية وسعت اإ

 للأرضار اليت تلحق ابملدنيني.

 ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية انطالقًا من هذه اجللسة: 

متحورت املناقشات حول حقيقة أأن املناطق احلرضية أأصبحت عىل حنو مزتايد مرسحًا للزناعات املسلحة، وهو  •

آاثرًا تدمريية عىل الساكن املدنيني. وتزداد التحدايت اليت حتّف مساأةل احرتام القانون ادلويل  ما خيلف ابلتايل أ

الإنساين وتكتيس هذه املساأةل أأمهية أأكرب عندما تُشّن احلروب يف املناطق احلرضية، وذكل بسبب ما حيدث من 

س تخدام الأسلحة املتفجرة اليت  اختالط بني الساكن املدنيني والأهداف العسكرية. وبشلك خاص، ينجم عن ا

آاثرًا واسعة النطاق، خاصة يف املدن، سقوط أأعداد كبرية من الضحااي املدنيني، فضاًل عن ارتفاع خماطر  ختلف أ

آاثر عشوائية.  وقوع أ
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جرى كذكل التاأكيد عىل أأنه نظراً لأن املدن تعمتد عىل ش بكة معقدة من اخلدمات املرتابطة، فاإن تعطل اخلدمات  •

الأساس ية من جّراء الإرضار ابلبنية التحتية احليوية من شاأنه أأن خيلّف "تاأثري دومينو" يفامق معاانة الساكن 

 املدنيني.

ُأبرزت كذكل مساأةل التلوث ابلأسلحة )الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة يدوية الصنع، واذلخائر غري املنفجرة  •

اّبن العمليات العدائية وبعد انهتاهئا.واملرتوكة(. فهيي هتدد أأرواح الساكن املدني  ني وتعوق تنفيذ العمليات الإنسانية اإ

آاثر حروب املدن أأوضاعًا معيش ية  • ذ غالبًا ما يُاكبد النازحون بسبب أ نوقشت كذكل التحدايت املرتبطة ابلزنوح: اإ

ضافية أأو مرتفعة.  قاس ية، ويكونون عرضة خملاطر اإ

ل حامية ساكن املناطق احلرضية ومساعدهتم بسبب عدة عوامل ما تُعرقَل أأنشطة احلركة الإ   وكثرياً  • نسانية الرامية اإ

مهنا رفض أأطراف الزناع وصول املساعدات، وانعدام الظروف اليت تكفل سالمة املوظفني واملتطوعني، وعدم 

 توافر املوارد الاكفية لتلبية احتياجات الساكن املزتايدة.

ل تناول هذه املسائل ومس • اأةل القدرات كذكل. ولقد اقرُتِح الرتكزي عىل تعزيز القدرات امليدانية  مثة حاجة اإ

 للجمعيات الوطنية من أأجل التصدي للتداعيات الإنسانية حلروب املدن.
 

 القانون ادلويل الإنساين والتكنولوجيات اجلديدة   - 4

 مساءً  4:00 -بعد الظهر  2:30ديسمرب،  10الثالاثء   التارخي والوقت:

ضاءة عىل موضوع": هدف    جلسة "اإ

ل توعية املشاركني يف املؤمتر ادلويل ابجملموعة الواسعة من التحدايت القانونية والأخالقية واجملمتعية   • سعت هذه اجللسة اإ

 والس ياساتية اليت تطرهحا تكنولوجيات احلرب اجلديدة.

ل حتديد املفاهمي الأساس ية اليت قد تساعد ادلول   • واملشاركني الآخرين عىل التعامل مع هذه التكنولوجيات ورمت أأيضًا اإ

 بطرق حتد من املعاانة الإنسانية احملمتل حدوهثا وتضمن الامتثال لقواعد القانون ادلويل الإنساين ومبادئه وتكفل احرتاهما. 

 ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية انطالقًا من هذه اجللسة: 

ت احلرب اجلديدة طريقة شن الزناعات املسلحة بشلك مس متر. وينتج عن هذا أأنواع جديدة من تُغرّي تكنولوجيا •

اخملاطر اليت تواجه املدنيني والبنية التحتية املدنية، ويطرح أأس ئةل جديدة بشاأن كيفية انطباق قواعد القانون ادلويل 

ل قواعد جديدة، ويطرح  ذا اكن مثة حاجة اإ أأس ئةل أأخالقية   – كثري من الأحيان يف –الإنساين احلالية وما اإ

 معيقة تواجه اجملمتعات والإنسانية مجعاء.

فاس تخدام تقنيات احلرب الس يربانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية لذلاكء  •

ل هتيئة الظروف املواتية لزتا يد شن حروب الاصطناعي والتعمل الآيل من شاأنه أأن يؤدي، من بني مجةل أأمور، اإ
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عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب ل ميكن التنبؤ هبا عىل املدنيني والبنية التحتية املدنية، وتقلص 

َّني عىل الأسلحة، وكذكل تسارع وترية احلروب. ول بد من الاس مترار يف مناقشة  حزّي التحمك واحلمُك البرشي

ا القانون ادلويل الإنساين اس تخدام هذه التكنولوجيات الرمقية عندما التلكفة البرشية احملمتةل والطريقة اليت ينظم هب

 تس تخدم بوصفها وسائل وأأساليب للحرب يف الزناعات املسلحة.

ماكهنا أأيضًا املساعدة يف احلد من املعاانة الإنسانية يف حالت الزناع املسلح. •  هذه التكنولوجيات الرمقية اجلديدة ابإ
 

 التقارير الطوعية وتبادل املامرسات اجليدة تقدمي    - 5

 مساءً  4:00 -بعد الظهر  2:30ديسمرب،  10الثالاثء   التارخي والوقت: 

ضاءة عىل موضوع":   هدف جلسة "اإ

متثل هدف هذه اجللسة يف تبادل الأمثةل والأفاكر امللهمة وادلمع العميل والأدوات الكفيةل مبساعدة ادلول عىل  •

عداد أأو حت  سني التقارير اليت تقدهما بشلك طوعي فامي يتعلق ابللزتامات اليت ينص علهيا القانون الرشوع يف اإ

 ادلويل الإنساين والتشجيع عىل تقدمي املزيد من التقارير الطوعية من ادلول واملنظامت الإقلميية.

 ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية انطالقًا من هذه اجللسة: 

جراء تنفذه ادلول داخليًا، وميكن عرض هذه التقارير داخليًا فقط  • عداد التقارير الطوعية هو اإ ُوّّض للحضور أأن اإ

عداد هذه التقارير اللجنة الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين، أأو يشرتك  اتحهتا للجميع. وميكن أأن يتول اإ أأو اإ

عدادها هجات حكومية متعددة، ومن املمكن أأن تشارك امجلعية الوطنية للصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر  يف اإ

عداد التقارير أأو بتقدمي ادلمع.  يف اإ

عداد تعرّ  • ف املشاركون عىل معلية كتابة التقارير الطوعية وعىل املوارد الالزم توافرها دلى احلكومات من أأجل اإ

 تقرير شامل.

دلول من خاللها تقيمي ترشيعاهتا املعنية بتنفيذ القانون  أأكدت اجللسة عىل أأن التقارير الطوعية أأداة تس تطيع ا •

ادلويل الإنساين، عىل سبيل املثال بشاأن جرامئ احلرب، ووضع عالمات عىل املواقع املشموةل ابمحلاية، وحامية  

مرافق الرعاية الصحية والعاملني يف جمال الرعاية الصحية، وحامية الشارة. ومثّلت اجللسة أأيضًا فرصة لدلول 

لتحديد الفجوات اليت ميكهنا سّدها بتحسني مس توى تنفيذها القانون ادلويل الإنساين )عىل سبيل املثال عرب 

ذاكء الوعي(. دارية، أأو عرب كتيبات ادلليل العسكري، أأو التدريب، أأو اإ جراءات اإ  سن ترشيعات، أأو اإ

عداد التقارير الطوعية عىل أأهنا فرصة كذكل ل  • ل معلية اإ تعزيز العالقة بني احلكومة واحلركة من ميكن أأن يُنظر اإ

عداد التقارير   ّعت امجلعيات الوطنية وحكوماهتا عىل البدء يف مناقشة التعاون يف ما بيهنا يف اإ خالل التعاون. وُشِ

 الطوعية. 
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عداد تقاريرها منفردًة، أأو تشرتك مع غريها يف • ذا اكن الأفضل لها اإ ّعت ادلول عىل أأن تنظر بعد ذكل يف ما اإ  ُشِ

قلميية بغية ضامن تَشاُرك املامرسات اجليدة يف جمال تنفيذ القانون ادلويل الإنساين.  مجموعة اإ

قلميية تقاريرها الطوعية اليت أأعدهتا، وتبادلت اخلربات والتجارب يف ما  • يف أأثناء اجللسة، عرضت دول ومنظامت اإ

عطاء بيهنا بشاأن أأس باهبا لكتابة التقارير الطوعية. وصاغ   ل اإ املشاركون جحجًا لإقناع حكوماهتم ابلأس باب ادلاعية اإ

أأولوية لتقدمي تقارير طوعية عن القانون ادلويل الإنساين، هبدف الاس تعانة هبذه احلجج عند تروجي هذا العمل 

 أأو امليض به قُُدمًا لحقًا.

قلميية تقدمي املساعدة ملن عرضت اللجنة ادلولية وأأعضاء فريق النقاش من ادلول وامجلعيات   • الوطنية واملنظامت الإ

عداد تقاريرمه.  يرغبون يف اإ

 

 *** 


