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 موجز عرض  

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

ادلولية(،   )اللجنة  الأمحر  للصليب  ادلولية  اللجنة  القرار  ودعا  الأسلحة.  لبعض  الإنسانية  الآاثر  ملعاجلة  حمددة  جراءات  اإ

ون مع املكوانت الأخرى للحركة، اإىل رفع تقرير اإىل جملس املندوبني عن مدى تنفيذه. ويغطي هذا التقرير املرحل ابلتعا

. ويلخص التطورات الرئيس ية، ويس تعرض الإجراءات 2022اإىل ش باط/فرباير    2019الرابع الفرتة من ترشين الثان/نومفرب  

للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية(، ويسلط الضوء عىل    اليت اختذهتا اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية

 الفرص والتحدايت املس تقبلية. 

، ويشمل النقل ادلويل للأسلحةتأأثريها عىل ادلول داعية اإىل فرض الضوابط عىل  واصلت اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية  

الزناعات املسلحة. كام يشمل تعزيز انضامم ادلول اإىل معاهدة جتارة  ذكل توريد الأسلحة كشلك من أأشاكل ادلمع لأطراف 

الأسلحة والصكوك الأخرى املتعلقة بنقل الأسلحة، وتشجيع تنفيذها بدقة مبا يامتىش مع الالزتام امللقى عىل عاتق ادلول  

ا انهتأاكت خطرية للقانون ادلويل  ومع اس مترار تدفق الأسلحة اإىل مناطق تش يع فهي  بكفاةل احرتام القانون ادلويل الإنسان.

زاء   الفجوة الواحضة بني التعهدات اليت قطعهتا ادلول من جانب، واملامرسة الإنسان، ل تزال اللجنة ادلولية تشعر ابلقلق اإ

 الفعلية من جانب أآخر.

فرادوقد ُأحِرز تقدم ملحوظ يف تنفيذ   الربوتوكول اخلامس  و  ،نقودية اتفاقية اذلخائر الع و  ،اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

. وجيرى الوفاء تدرجيًيا بشأأن املتفجرات من خملفات احلرب  امللحق ابتفاقية حظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة

زاةل الألغام ومساعدة الضحااي عىل الصعيد الوطين، بيامن يس متر عدد ادلول   ابللزتامات الرئيس ية، مثل التوعية ابخملاطر واإ

  تنضم اإىل هذه املعاهدات يف الارتفاع.اليت

وقد حققت احلركة خالل العامني الفائتني تقدًما ملحوًظا يف اجلهود الرامية اإىل التأأثري يف املواقف والس ياسات واملامرسات 

أأثًرا واسًعا يف املنااليت تتبعها ادلول واجلهات املعنية الأخرى بشأأن   طق املأأهوةل  اس تخدام الأسلحة املتفجرة اليت ُُتدث 

. حيث يزتايد عدد ادلول اليت تقر رصاحًة ابلأثر الإنسان اخلطري للأسلحة املتفجرة الثقيةل عند اس تخداهما يف  ابلساكن

جراءات ملموسة للحد من هذا اخلطر. وقد ُطرحت هذه الشواغل  املناطق املأأهوةل ابلساكن، وابحلاجة العاجةل اإىل اختاذ اإ

عالن س يايس بشأأن يف حمافل دولية عدة، من مض اإ تتواصل اجلهود لوضع  املتحدة. يف حني  التابع للأمم  الأمن  هنا جملس 

 اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.

. ويرى منظومات الأسلحة ذاتية التشغيلوشهدت الأعوام الأخرية تقدًما ملحوًظا يف املناقشات متعددة الأطراف بشأأن  

من ادلول أأن مثة حاجة اإىل قواعد جديدة ملزمة قانواًن لتنظمي تكل املنظومات عىل املس توى ادلويل بغية   الآن عدد مزتايد

التصدي للشواغل الإنسانية والقانونية والأخالقية والأمنية املاثةل. كام يتناىم ادلمع ابجتاه تبين هنج مزدوج يتسق مع توصيات  

امل  اس تعامل  حبظر  تقيض  اليت  ادلولية  مجيع  اللجنة  تطوير  عىل  قيوًدا  وتفرض  الأسلحة،  تكل  من  املقبوةل  غري  نظومات 

 واس تعاملها.  الأخرىاملنظومات 

أأمًرا واقًعا يف الزناعات املسلحة املعارصة، وأأن    العمليات الس يربانيةمثة قبول مزتايد كذكل من جانب اجملمتع ادلويل لعتبار  

نسانية مدمرة، حبسب ما ورد يف التقرير اذلي اعمتده الفريق العامل املفتوح  الاس تعانة هبذه الوسائل قد يفيض اإىل عواقب اإ
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آذار/مارس   أ الآراء يف  بتوافق  املتحدة  التابع للأمم  القانون ادلو2021العضوية  انطباق  أأن مسأأةل  الإنسان عىل  . ورمغ  يل 

العمليات الس يربانية مل ُتقق سوى تقدم حمدود عىل مدار س نوات، فقد حدثت نقةل اترخيية يف هذا الصدد عندما أأشار  

اإىل القانون ادلويل الإنسان يف س ياق اس تخدام   2021التقرير الصادر عن فريق اخلرباء احلكوميني التابع للأمم املتحدة يف  

 لومات والتصالت. ادلول لتكنولوجيا املع

اتحة الفرص لتسليط الضوء عىل   وواصلت املناقشات ادلائرة يف املنتدايت ادلولية بشأأن تكنولوجيات احلرب اجلديدة اإ

للحرب  اللجنة أأمهية اس تعراض مرشوعية الوسائل والأساليب اجلديدة  . لكن التحدايت ما زالت قامئة، ما يس تلزم من 

جراء ادلول مراجعات قانونية صارمة يف هذا الصدد. ادلولية وامجلعيات الوطنية بذل    هجود متواصةل لضامن اإ

ُتتل موقًعا متقدًما عىل جدول الأعامل ادلويل، ل س امي يف ظل الاس تخدام املتكرر    الأسلحة الكمييائية والبيولوجيةوظلت  

اد. وعليه، فقد واصلت اللجنة ادلولية للأسلحة الكمييائية يف س ياقات بعيهنا، وكذا اس تعامل غازات الأعصاب لتسممي الأفر 

تدخالهتا الثنائية ومشاركهتا يف املنتدايت املتعددة الأطراف حلث ادلول وأأطراف الزناعات املسلحة عىل احرتام أأشاكل  

 احلظر املطلق لس تخدام الأسلحة الكمييائية والبيولوجية. 

مواد كمييائية شديدة السمية واس تخداهما  تطوير    وقد طرأأت تطورات هممة كذكل عىل قضية قد تكون منفصةل أأل ويه

نفاذ القانون نسانية ترتبط ابلقضااي املذكورة. وقد اس تجاب مؤمتر ادلول الأطراف يف اتفاقية كأسلحة لإ ل أأهنا تثري شواغل اإ ، اإ

ت عهنا اللجنة ادلولية منذ  2021الأسلحة الكمييائية، اذلي انعقد يف عام   حيث أأوحض أأن ُتويل   ،2003، للشواغل اليت عربر

نفاذ القانون "غري  يروسولت واس تخداهما يتعارض مع أأغراض اإ املواد الكمييائية اليت تؤثر عىل اجلهاز العصيب املركزي اإىل اإ

 احملظورة" مبوجب اتفاقية الأسلحة الكمييائية، ومن مث ُُيظر اس تخداهما.

 املقدمة  ( 1

القرار   ا  7يدعو  والقانون ادلويل  الأسلحة  لعام  بشأأن  املندوبني  ، ادلول ومكوانت  2013لإنسان، واذلي اعمتده جملس 

زاء مجموعة من الشواغل الإنسانية املتعلقة بتطوير الأسلحة واس تخداهما وتوافرها.  جراءات حمددة اإ كام    1احلركة اإىل اختاذ اإ

جمللس املندوبني ابلتطورات ذات الصةل    -حسب الاقتضاء    -اللجنة ادلولية، ابلتعاون مع رشاكء احلركة، تقدمي تقرير  "يدعو

 مبوجب هذا القرار".

القرار   تنفيذ  حول  الرابع  املرحل  التقرير  هو  نومفرب  7وهذا  من  الفرتة  يغطي  وهو  ش باط/فرباير    2019،    2. 2022اإىل 

أأيدينا التطورات الأساس ية، ويصف الأنشطة اليت اضطلعت هبا احلركة، ويسلط الضوء عىل    ويس تعرض التقرير اذلي بني

 الفرص والتحدايت املس تقبلية املرتبطة بلك موضوع من املوضوعات ذات الصةل ابلأسلحة اليت يغطهيا القرار.

 

 . 2013ترشين الثان/نومفرب  CD/13/R7  ،17-18، جملس املندوبني، 7"الأسلحة والقانون ادلويل الإنسان، القرار  1
، والثان  2015اإىل ترشين الثان/نومفرب    2013، واكن يغطي الفرتة من ترشين الثان/نومفرب  2015ُعرض التقرير املرحل الأول عىل جملس املندوبني لعام   2

، والثالث عىل جملس املندوبني لعام  2017اإىل ترشين الأول/أأكتوبر    2015، واكن يغطي الفرتة من اكنون الأول/ديسمرب  2017املندوبني لعام    عىل جملس

 . 2019اإىل ترشين الثان/نومفرب   2017، واكن يغطي الفرتة من ترشين الثان/نومفرب 2019
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بشأأن الأسلحة النووية، اذلي   4تنفيذ القرار  عن    2022وقدمت اللجنة ادلولية تقريًرا منفصاًل اإىل جملس املندوبني لعام  

 .2017اعمتده جملس املندوبني لعام 

 احملرز   التقدم  ( 2

 النقل املسؤول للأسلحة  أأ( 

ادلول اإىل التوقيع عىل معاهدة جتارة الأسلحة والتصديق   يدعوعىل أأن جملس املندوبني "  7من منطوق القرار    1تنص الفقرة  

ىل اعامتد نُظم وطنية صارمة للتحمك وسّن ترشيعات لضامن الامتثال لقواعد املعاهدة".   علهيا يف أأرسع الآجال، واإ

 التطورات الرئيس ية 

الوطنية   ادلولية وامجلعيات  اللجنة  الضوابط  واصلت  اإىل تشديد  ادلول داعية  للأسلحة،  تأأثريها عىل  ادلويل  النقل  عىل 

ويشمل ذكل توريد الأسلحة كشلك من أأشاكل ادلمع لأطراف الزناعات املسلحة. كام يشمل هذا تعزيز انضامم ادلول اإىل  

معاهدة جتارة الأسلحة والصكوك الأخرى املتعلقة بنقل الأسلحة، وتشجيع تنفيذها بدقة متاش ًيا مع الالزتام امللقى عىل عاتق  

بكفا ش باط/فرباير ادلول  الأسلحة حىت  معاهدة جتارة  الأطراف يف  ادلول  عدد  وبلغ  الإنسان.  ادلويل  القانون  احرتام  ةل 

دوةل، بيامن انضمت مخس دول اإىل التفاقية املذكورة منذ انعقاد جملس املندوبني يف    31دوةل ووقعت علهيا    110،  2022

2019 . 

 2022- 2019معل احلركة يف الفرتة  

 ادلوليةاللجنة 

واصلت اللجنة ادلولية مشاركهتا يف املناقشات مع عدد كبري من ادلول واجلهات املعنية الأخرى لتعزيز انضامهما اإىل معاهدة  

 جتارة الأسلحة، والتشجيع عىل تنفيذ املعاهدة تنفيًذا دقيقًا متاش ًيا مع الهدف الإنسان املتوىخ مهنا.

  32020دلول الأطراف يف معاهدة جتارة الأسلحة، الذلين انعقدا يف أآب/أأغسطس وقد شاركت اللجنة ادلولية يف مؤمتري ا

وتضمن ذكل تنظمي فعاليات جانبية واملشاركة فهيا. كام شاركت اللجنة ادلولية بنشاط يف فرق    4، 2021وأآب/أأغسطس  

وشاركت    – للقانون ادلويل الإنسان"  ل س امي يف خيص ما موضوع "الانهتأاكت اخلطرية    -العمل املعنية مبعاهدة جتارة الأسلحة  

 يف اجامتعات اخلرباء ودخلت يف حوار مع منظامت اجملمتع املدن الناشطة يف هذا اجملال.

ودعت اللجنة ادلولية اإىل التحل مبزيد من املسؤولية يف نقل الأسلحة يف اإطار معلها مضن الفريق العامل املعين بصادرات  

ومرشوع اإساكت البنادق التابع لالُتاد الأفريقي، وُتاورت مع ادلول يف اجامتع ادلول اذلي   الأسلحة يف الاُتاد الأورويب،

انعقدت  الصغرية والأسلحة اخلفيفة، اذلي  املتعلق ابلأسلحة  املتحدة  الأمم  تنفيذ برانمج معل  للنظر يف  يُعقد لك س نتني 

 . 2021دورته السابعة يف نيويورك يف متوز/يوليو 

 

3 icrc-cross-red-committee-international-president-maurer-peter-https://www.icrc.org/en/document/statement 

4treaty-trade-arms-conference-seventh-https://www.icrc.org/en/document/statement  

https://www.icrc.org/en/document/statement-peter-maurer-president-international-committee-red-cross-icrc
https://www.icrc.org/en/document/statement-peter-maurer-president-international-committee-red-cross-icrc
https://www.icrc.org/en/document/statement-peter-maurer-president-international-committee-red-cross-icrc
https://www.icrc.org/en/document/statement-seventh-conference-arms-trade-treaty
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لية كذكل معلها ادلاعي اإىل تعزيز املامرسات املسؤوةل يف جمال نقل الأسلحة، ابلتعاون مع امجلعيات الوطنية  كثفت اللجنة ادلو 

نشاء جممتع عىل الإنرتنت لتيسري تبادل وُتليل اللواحئ   سهاماهتا اإ املشاركة يف مرشوع النقل املسؤوةل للأسلحة، وتضمنت اإ

اليت تطبقها مجموعة خمتارة من ادلول الأوروبية، بغرض تعزيز املامرسات اجليدة التنظميية واملامرسات املتعلقة بنقل الأسلحة  

 والتعرف علهيا ونرشها. 

 امجلعيات الوطنية 

الصليب  و الصليب الأمحر الكندي  و الصليب الأمحر البلغاري  و الصليب الأمحر الربيطان  و  الصليب الأمحر البلجييكأأفاد  

الصليب الأمحر الرنوجيي  و الصليب الأمحر الهولندي  و الصليب الأمحر الإيطايل  والصليب الأمحر الأملان  و الأمحر الفرنيس  

السويرسيو الأمحر  املسؤول  الصليب  النقل  ممارسات  لتعزيز  احلركة  مسامههتا يف هجود  امجلعيات  تكل  عن  ُعرف  أأو   ،

ئية مع ادلول، وتنظمي فعاليات، والتواصل مع فئات متنوعة من امجلهور مثل قطاع  للأسلحة، مبا يف ذكل عقد اجامتعات ثنا

للمامرسات  الشخصية، واملعاونة يف رمس خارطة  الامنذج والقصص  التقارير، وعرض  الأسلحة والربملانيني، وتقدمي  صناعة 

لتشجيع امجلعيات الوطنية عىل املشاركة    تعاونه مع اللجنة ادلولية  الصليب الأمحر الرنوجييادلول يف نقل الأسلحة. وواصل  

 يف تعزيز التنفيذ الفعال ملعاهدة جتارة الأسلحة عرب مرشوع النقل املسؤول للأسلحة.

 الفرص والتحدايت املس تقبلية 

مع اس مترار تدفق الأسلحة اإىل مناطق تش يع فهيا انهتأاكت خطرية للقانون ادلويل الإنسان، ل تزال اللجنة ادلولية تشعر  

زاء الفجوة الواحضة بني التعهدات اليت قطعهتا ادلول من جانب، واملامرسة الفعلية من جانب أآخر. فهذه الفجوة هتدد  ابلقلق اإ

 مصداقية الصكوك املتعلقة مبراقبة نقل الأسلحة، اليت ُتققت بشق الأنفس، مثل معاهدة جتارة الأسلحة. 

ة حث ادلول عىل الانضامم اإىل معاهدة جتارة الأسلحة والتشجيع عىل  وينبغي أأن تواصل اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطني

تنفيذها تنفيًذا دقيقًا متاش ًيا مع الهدف الإنسان املتوىخ مهنا. ويشمل ذكل العمل مًعا ملراقبة تطبيق املعاهدة، وتعميق فهمها  

 ابع العاملي عىل املعاهدة وتعزيز تنفيذها. ملامرسات ادلول يف نقل الأسلحة، ودمع اجلهود اليت تبذلها السلطات لإضفاء الط

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

مكوانت احلركة اكفة، وفقًا لقدرات لك مهنا، بذل    يطلب اإىلعىل أأن جملس املندوبني "  7من منطوق القرار    2تنص الفقرة  

يذ اسرتاتيجية احلركة بشأأن الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وغريها من خملفات احلرب املزيد من اجلهود يف سبيل تنف 

التطبيق عىل هذه الأسلحة، 2009القابةل لالنفجار لعام   القانون ادلويل الإنسان الواجبة  ، وبصورة خاصة تعزيز قواعد 

  يطلب اإىل اعدات شامةل اإىل حضااي الأسلحة، كام  والقيام بأأنشطة هتدف اإىل احلد من أآاثر التلوث ابلأسلحة، وتقدمي مس

عداد تقارير،   مكوانت احلركة اكفة تقدمي معلومات عن تنفيذ اسرتاتيجية احلركة اإىل اللجنة ادلولية بغرض مراقبة الأهداف واإ

 ".2009الصادر عن جملس املندوبني لعام  6مبقتىض القرار رمق 

 التطورات الرئيس ية 

فراد حىت ش باط/فرباير   دوةل ووقعت علهيا دوةل    164،  2022بلغ عدد ادلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

دوةل، وقد انضمت    13دوةل، ووقعت علهيا    110واحدة. يف حني بلغ عدد ادلول الأطراف يف اتفاقية اذلخائر العنقودية  
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. وبلغ عدد ادلول الأطراف يف الربوتوكول اخلامس  2019د جملس املندوبني يف  أأربع دول اإىل التفاقية املذكورة منذ انعقا

 دوةل.  96امللحق ابتفاقية حظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة، بشأأن املتفجرات من خملفات احلرب، 

فراد خطة معل أأوسلو يف ترشين الث لضامن    2019ان/نومفرب  واعمتدت ادلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

. كام اعمتدت ادلول الأطراف يف اتفاقية اذلخائر العنقودية 2024–2020ُتقيق عاملية التفاقية وتنفيذها حبذافريها يف الفرتة  

 . 2026-2021لدلفع قدًما يف سبيل ُتقيق عاملية التفاقية وتنفيذها يف الفرتة  2021خطة معل لوزان يف أأيلول/سبمترب 

 2022- 2019ة يف الفرتة  معل احلرك 

 اللجنة ادلولية

مة لس تخدام الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية   واصلت اللجنة ادلولية هجودها الرامية اإىل تعزيز عاملية املعاهدات املنّظِ

م اإىل هذه  وخملفات احلرب القابةل لالنفجار، وتنفيذها. وتضمنت الأنشطة العمل مع امجلعيات الوطنية للتشجيع عىل الانضام

الصكوك وتنفيذها؛ والتعبري عن شواغل احلركة ومواقفها وتوصياهتا يف الاجامتعات املتعلقة ابملعاهدات ويف أ ليات ُتقيق 

عداد   العاملية والتنفيذ؛ وتقدمي املساعدة القانونية لدلول بشأأن وضع ترشيعات وطنية للوفاء ابلزتاماهتا ادلولية، مبا يف ذكل اإ

فراد عىل الصعيد الوطين.قامئة مرجعية لتن  واكنت الألغام الأرضية   5فيذ اتفاقية اذلخائر العنقودية واتفاقية الألغام املضادة للأ

قلميية  واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار من بني املوضوعات اليت جرت مناقش هتا يف الندوات الوطنية والإ

 املعنية ابلقانون ادلويل الإنسان اليت نظمهتا اللجنة ادلولية. 

فراد واتفاقية اذلخائر   وشاركت اللجنة ادلولية يف الاجامتعات الس نوية لدلول الأطراف  يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

الفعاليات،   ادلولية هذه  اللجنة  املناس بات. كام حرض خرباء  أأغلب  انئبه يف  أأو  املنظمة  العنقودية، وترأأس وفدها رئيس 

ل( والربوتوكول اخلامس امللحق ابتف اقية حظر أأو تقييد اس تعامل وكذكل اجامتعات ادلول الأطراف يف الربوتوكول الثان )املعدر

 أأسلحة تقليدية معينة. 

وقادت اللجنة ادلولية هجود احلركة ونسقت يف ما بني مكوانهتا للتأأثري عىل نتاجئ املؤمتر الاس تعرايض الرابع لدلول الأطراف  

فراد يف ترشين الثان/نومفرب   الثان لتفاقية اذلخائر   وجزيئ املؤمتر الاس تعراض  6، 2019يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

سعًيا اإىل ضامن مراعاة الهدف والغرض   7، 2021وأأيلول/سبمترب    2020العنقودية، الذلين انعقدا يف ترشين الثان/نومفرب  

 الإنسانيني من هاتني املعاهدتني. 

كام قطعت اللجنة ادلولية شوًطا يف التأأثري عىل نتاجئ املؤمتر الاس تعرايض السادس لتفاقية حظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة 

، فقد قدمت ورقة معل اإىل املؤمتر تضمنت توصيات بشأأن الربوتوكول الثان 2021تقليدية معينة يف ترشين الثان/نومفرب  

بشأأن   امللحق ابلتفاقية  ل(  بشأأن  )املعدر ذاهتا  امللحق ابلتفاقية  اخلامس  فراد، والربوتوكول  للأ املضادة  الألغام  الألغام غري 

 

5convention-ban-mine-antipersonnel-implement-measures-domestic-https://www.icrc.org/en/publication/checklist  

6-ICRC-Conference/Statements/7c-Review-RC4/Fourth-https://www.osloreviewconference.org/fileadmin/APMBC 

27Nov2019.pdf 

7conference-review-2nd-munition-cluster-president-://www.icrc.org/en/document/vicehttps   

https://www.icrc.org/en/publication/checklist-domestic-measures-implement-antipersonnel-mine-ban-convention
https://www.osloreviewconference.org/fileadmin/APMBC-RC4/Fourth-Review-Conference/Statements/7c-ICRC-27Nov2019.pdf
https://www.osloreviewconference.org/fileadmin/APMBC-RC4/Fourth-Review-Conference/Statements/7c-ICRC-27Nov2019.pdf
https://www.icrc.org/en/document/vice-president-cluster-munition-2nd-review-conference
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 8املتفجرات من خملفات احلرب. 

ونفرذت اللجنة ادلولية أأنشطة للوقاية من الألغام يف بدلان أأو س ياقات عدة. ودشنت مبادرات ملواهجة الهتديد اذلي ميثهل 

؛ تضمنت تكل املبادرات مشاريع تولت اللجنة ادلولية تنفيذها، وكذا أأنشطة  2018عام  س ياقًا يف    51تلوث الأسلحة يف  

نفرذهتا امجلعيات الوطنية يف س ياقات عدة بدمع تقين ومايل من اللجنة ادلولية، مثل التدريب عىل التوعية ابخملاطر والسلوك 

دارة املعلومات. معلت اللجنة ادلول  ية كذكل مع السلطات الوطنية للمساعدة يف تعزيز قدرهتا الأكرث أأمااًن ومجع البياانت واإ

نسانية وتدابري احلد من اخملاطر وفقًا للمعايري ادلولية، مع توفري  زاةل الألغام وخملفات احلرب القابةل لالنفجار لأغراض اإ عىل اإ

 رعاية حصية مالمئة ُتس ًبا لوقوع حوادث بسبب املتفجرات يف أأثناء تنفيذ تكل الأنشطة. 

عادة التأأهيل البدن، تقدمي املساعدات ذلوي الإعاقة، ومهنم حضااي الألغام واذلخائر   وقد واصلت اللجنة ادلولية، عرب برانمج اإ

اليت تعرتض سبيل احلصول عىل   العوائق  الربانمج يساعد يف احلد من  فهذا  القابةل لالنفجار.  العنقودية وخملفات احلرب 

عادة التأأهيل البدن للساكن مبارشًة. عززت  الرعاية املالمئة، حيث يقدم العون   لتطوير القدرات الوطنية ويوفر خدمات اإ

الإعاقة يف جممتعاهتم، عن طريق   الاكمل ذلوي  الإدماج  س بل  تيسري  اإىل  الرامية  الأخرى  ادلولية كذكل هجودها  اللجنة 

تع  أأنشطة  أأو اس تئناف ادلراسة، ومزاوةل  التعلمي  العيش واملشاركة يف مساعدهتم مثاًل يف احلصول عىل  يهنم عىل كسب 

انجٍ    30000خشص من ذوي الإعاقة، من بيهنم حوايل    300000، اس تفاد أأكرث من  2021الفعاليات الرايضية. ففي عام  

عادة التأأهيل البدن واخلدمات التعلميية وغريها من خدمات الإدماج الاجامتعي اليت  من الألغام الأرضية، من خدمات اإ

اللجنة   أأو تدمعها يف  تديرها  اليت خلفهتا جاحئة كوفيد  41ادلولية  الآاثر  طاًرا 19-بدًلا، رمغ  اإ اللجنة ادلولية  . كام وضعت 

عادة التأأهيل لس تدامة تقدمي اخلدمات، عن طريق اس تكشاف الفرص املمكنة لإبرام رشأاكت  لتحسني احلومكة يف قطاع اإ

الاجامتعي كذكل يف الربانمج تدرجيًيا، بغرض مساعدة  -وادلمع النفيس مع املنظامت الإمنائية. اندجمت خدمات الصحة النفس ية  

ذوي الإعاقة يف التغلب عىل الصدمة اليت ختلفها التجارب املؤملة، وتعزيز الشعور ابلس تقاللية والرفاه الاجامتعي والاعامتد  

روح من الأسلحة عوجلوا يف  ، من بيهنم مصابني ب 2020خشًصا من هذا ادلمع يف عام    2685عىل اذلات. وقد اس تفاد  

مرافق حصية تدمعها اللجنة ادلولية، حيث جرت مواءمة أأشاكل ادلمع مع الثقافة احمللية واحتياجات هؤلء الأفراد للتعايف  

عادة التأأهيل.   النفيس والبدن واإ

 امجلعيات الوطنية 

الأرمينأأفادت   الأمحر  الصليب  الأذربيجانو   مجعية  الأمحر  الهالل  البلجييك  ال و   مجعية  الأمحر  الأمحر  و صليب  الصليب 

الكولوميب  و الربيطان   الأمحر  الكروايت  والصليب  الأمحر  الإيطايل  و الصليب  الأمحر  اللبنان  والصليب  الأمحر  الصليب 

مجعية  و الصليب الأمحر الرنوجيي  و الصليب الأمحر الهولندي  و مجعية الصليب الأمحر امليامناري  والهالل الأمحر املغريب  و

يران الإسالمية  و مجعية الهالل الأمحر الطاجييك  و الهالل الأمحر الباكس تان   مجعية الصليب  و مجعية الهالل الأمحر مجلهورية اإ

مجعية الصليب الأمحر الأوكران  و الهالل الأمحر العريب السوري  و الصليب الأمحر السويرسي  و الأمحر للبوس نة والهرسك  

سهاهما يف هجود احلركة الرامية اإىل  عية الهالل الأمحر الميينمج و الصليب الأمحر الفييتنايم  و ، أأو ُعرف عن تكل امجلعيات اإ

الرتوجي لقواعد القانون ادلويل الإنسان املنطبقة عىل الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار،  

 

8conventional-certain-convention-conference-review-sixth-https://www.icrc.org/en/document/icrc  

https://www.icrc.org/en/document/icrc-sixth-review-conference-convention-certain-conventional
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 ث ابلأسلحة و/أأو توفري املساعدة الشامةل لضحااي الأسلحة.و/أأو تنفيذ الأنشطة اليت هتدف اإىل احلد من أآاثر التلو 

وقد نظمت امجلعيات الوطنية اجامتعات وأأنشطة أأخرى مع احلكومات والهيئات واملنظامت املعنية الأخرى، ومن بني تكل  

اليوم ادلويل للتوعية خبطر الألغام يف   س يق هجود  . كام ساعدت بعض امجلعيات الوطنية يف تن 2021و  2020الفعاليات 

جراء الأحباث عن القضااي الرئيس ية  التواصل مع مجعيات وطنية أأخرى، ويشمل ذكل صياغة املراسالت وأأوراق الإحاطة واإ

لغام الأرضية واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار. مة للأ  املتعلقة ابلأطر القانونية املنّظِ

م   الكروايتونظر الأمحر  قامة معارض صور   عدًدا من  الصليب  اإ الألغام، تضمنت  التوعية مبخاطر  الأنشطة اجملمتعية بشأأن 

وعروض مرسحية وحلقات نقاش وغري ذكل من أأنشطة التوعية. كام واصل ادلعوة اإىل بناء ساحات أألعاب للأطفال يف  

طار برانمج "مالعب بال أألغام". وواصلت   عية ابخملاطر والسلوك الآمن،  تنفيذ برانمج للتو   مجعية الصليب الأمحر امليامنارياإ

دارهتا.  لتدريب متطوعي الصليب الأمحر عىل كيفية تفادي خماطر الألغام الأرضية واذلخائر غري املنفجرة واإ

 الفرص والتحدايت املس تقبلية 

ق ابحلد  ، ل يزال هناك عدد من التحدايت يف ما يتعل2019عىل الرمغ من التقدم احملرز منذ انعقاد جملس املندوبني لعام  

فراد واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار والتصدي للمعاانة املس مترة بسبهبا،   من خماطر الألغام املضادة للأ

وقد   املترضرة.  احمللية  واجملمتعات  املترضرين  الساكن  اإىل  الوصول  سبيل  تعرتض  اليت  امليدانية  التحدايت  ومهنا ابلأخص 

. وتنفيًذا لسرتاتيجية احلركة، ينبغي ملكوانت احلركة أأن تنظر يف  19-عًا ما بسبب جاحئة كوفيدتفامقت هذه التحدايت نو 

 منح الأولوية ملا يل:

فراد   • ضامن مواصةل ادلول تنفيذ الواجب امللقاة عىل عاتقها تنفيًذا دقيقًا مبوجب اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

اخلامس امللحق ابتفاقية حظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة بشأأن    واتفاقية اذلخائر العنقودية والربوتوكول

وحشد    2021وخطة معل لوزان    2019املتفجرات من خملفات احلرب، ويشمل ذكل تنفيذ خطة معل أأوسلو  

 املوارد الاكفية ذلكل؛

تعامل أأسلحة تقليدية معينة،  ضامن تقدمي ادلول الأطراف يف الربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقية حظر أأو تقييد اس   •

فراد، واتفاقية اذلخائر العنقودية، املساعدة اإىل ادلول املترضرة والتعاون معها يف   واتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

 تنفيذ هاتني املعاهدتني، حال قدرهتا عىل فعل ذكل؛ 

ادلول اليت مل تصبح أأطرافًا بعُد ل    تعزيز ُتقيق عاملية املعاهدات املذكورة، مع الأخذ يف احلس بان أأن عدًدا من •

فراد واذلخائر العنقودية أأو أأي مهنام، وأأن مثة تقارير وردت عن   تزال متتكل خمزوانت كبرية من الألغام املضادة للأ

اس تخدام بعض ادلول وجامعات مسلحة غري اتبعة لدلول هذه الأسلحة يف الس نوات الأخرية، وأأن خملفات احلرب 

 ل تزال ختلّف أأعداًدا كبرية من الضحااي املدنيني لك عام.  القابةل لالنفجار

 الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن  ج( 

الفقرة   القرار    4تنص  منطوق  "  2013لعام    7من  املندوبني  جملس  أأن  من    يدعوعىل  املدنيني  حامية  تعزيز  اإىل  ادلول 

الاس تخدام العشوايئ للأسلحة القابةل لالنفجار وأآاثره، مبا يف ذكل عن طريق تطبيق القواعد القامئة للقانون ادلويل الإنسان  
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 9ساكن".تطبيقًا صارًما، وتفادي اس تخدام الأسلحة القابةل لالنفجار اليت ُُتِدث أأثًرا واسع النطاق يف مناطق مكتظة ابل 

 التطورات الرئيس ية 

حققت احلركة خالل العامني الفائتني تقدًما ملحوًظا يف اجلهود الرامية اإىل التأأثري يف املواقف والس ياسات واملامرسات اليت 

 تتبعها ادلول واجلهات املعنية الأخرى بشأأن اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. 

اليت تقر رصاحًة ابلأثر الإنسان اخلطري للأسلحة املتفجرة الثقيةل عند اس تخداهما يف املناطق املأأهوةل  ويزتايد عدد ادلول  

جراءات ملموسة للحد من هذا اخلطر. وقد ُطرحت هذه الشواغل يف حمافل دولية   ابلساكن، وابحلاجة العاجةل اإىل اختاذ اإ

عالن س يايس بشأأن اس ت  خدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.عدة، يف حني تتواصل اجلهود لوضع اإ

 2022- 2019معل احلركة يف الفرتة  

 اللجنة ادلولية

م رئيس اللجنة ادلولية اإىل أأعضاء السكل ادلبلومايس يف جنيف ومسؤولني يف عوامص  2022اكنون الثان/يناير    27يف   ، قدر

الأسلحة املتفجرة ذات الآاثر واسعة النطاق: خيار مميت يف املناطق حول العامل تقريًرا صادًرا عن اللجنة ادلولية بعنوان  

 Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populatedاملأأهوةل ابلساكن )

Areas).10   يعرض هذا التقرير التحليل الأمشل والأمعق اذلي أأجرته اللجنة ادلولية يف هذا املوضوع. ويقدم توصيات معلية

الأ  اس تخدام  املدنيني من  تعزيز حامية  تدابري  بشأأن  املسلحة  الس ياس ية والقوات  للسلطات  املتفجرة يف  وتفصيلية  سلحة 

املناطق املأأهوةل ابلساكن، وتيسري س بل احرتام القانون ادلويل الإنسان. ويدمع ادلعوة اليت أأطلقهتا احلركة للتحرك العاجل  

 من أأجل جتنب اس تخدام الأسلحة املتفجرة اليت ُتدث أأثًرا واسع النطاق يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. 

لعاملني الفائتني دعوة ادلول وأأطراف الزناعات املسلحة، ابعتبار ذكل من شؤون الس ياسة  وواصلت اللجنة ادلولية خالل ا

ابلساكن. املأأهوةل  املناطق  يف  الثقيةل  املتفجرة  الأسلحة  اس تخدام  جتنب  اإىل  العملية   11العامة  يف  بنشاط  شاركت  كام 

املشلكة، وتضمن   لتكل  عالن س يايس يتصدى  اإ اإصدار  اإىل  الرامية  بتعليقات وتقدمي مذكرات  ادلبلوماس ية  الإدلء  ذكل 

كتابية. وتتعاون اللجنة ادلولية عن كثب مع كياانت أأخرى معنية هبذا الشأأن، من بيهنا دول ومنظامت دولية ومعاهد حبثية 

 ومنظامت جممتع مدن. 

ذاعة دعوة احلركة يف وسائل الإعالم وعرب القنوات الإعالمية الأ  خرى. فقد أأصدر املدير معلت اللجنة ادلولية كذكل عىل اإ

 

، تقرير اإىل املؤمتر  القانون ادلويل الإنسان وُتدايت الزناعات املسلحة املعارصة: انظر اللجنة ادلولية، 2011تبنت اللجنة ادلولية هذا املوقف منذ عام  9

: عىل املوقع:  42، ص 2011، اللجنة ادلولية، جنيف، ترشين الأول/أأكتوبر  31IC/11/5.1.2ادلويل احلادي والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر، 

-conferenceint-conference/31-international-movement/31st-crescent-cross-://www.icrc.org/eng/assets/files/redhttps

.en.pdf-2-1-5-11-report-challenges-ihl 
10 https://www.icrc.org/en/download/file/229018/ewipa_explosive_weapons_with_wide_area_effect_final.pdf  

مم املتحدة، كررت اللجنة ادلولية هذه ادلعوة يف عدد من البياانت رفيعة املس توى، اليت أألقيت يف حمافل من بيهنا اللجنة الأوىل للجمعية العامة للأ  11

 . 2022لثان/يناير واملناقشة املفتوحة يف جملس الأمن بشأأن حامية املدنيني، واملناقشة املفتوحة يف جملس الأمن بشأأن احلرب يف املدن يف اكنون ا

https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/229018/ewipa_explosive_weapons_with_wide_area_effect_final.pdf
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بشأأن اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل    2020العام للجنة ادلولية وقادة الأمم املتحدة نداًء مشرتاًك يف أأاير/مايو  

 . كام أأنتجت اللجنة ادلولية فيلًما قصرًيا وشاركت يف أأنشطة توعوية متعددة حول هذا املوضوع.19- ابلساكن وجاحئة كوفيد

اصلت اللجنة ادلولية حوارها بشأأن اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، مع ادلول والقوات املسلحة  وو

ما مكوضوع منفصل أأو يف س ياق موضوع أأمع، هو حروب املدن. وقد   عىل مس توى الس ياسات واملس توى التنفيذي مًعا، اإ

ية أأنشطة لتنس يق التعاون داخل احلركة وتعزيزه يف هذه املسأأةل، وتضمن نفرذت اللجنة ادلولية ابلرشاكة مع مجعيات وطن 

عالمية ورسائل رئيس ية.   ذكل تنظمي ندوات عرب الإنرتنت وصياغة مذكرات اإ

 امجلعيات الوطنية 

الصليب  و   الصليب الأمحر الفرنيسو  الصليب الأمحر الكنديو  الصليب الأمحر الربيطانو  الصليب الأمحر البلجييكأأفاد  

سهاهما يف التوعية  الصليب الأمحر الرنوجييو   الصليب الأمحر الهولنديو  الأمحر الإيطايل ، أأو ُعرف عن تكل امجلعيات اإ

جراء  ابلأرضار النامجة عن اس تخدام الأسلحة املتفجرة الثقيةل و/أأو الرتوجي ملوقف احلركة يف هذا الصدد، وتضمن ذكل اإ

و عقد دورات تدريبية للقوات املسلحة، و/أأو الإدلء مبالحظات شفوية وتقدمي حوارات ثنائية مع حكومات وبرملانيني، و/أأ 

ادلويل  للقانون  الوطنية  اللجان  طار  اإ يف  مناقشات  جراء  اإ و/أأو  تقدميية،  وعروض  بياانت  لقاء  اإ و/أأو  كتابية،  مذكرات 

 الإنسان، و/أأو أأنشطة أأخرى للنرش والتعممي. 

مت مجعيات وطنية عدة تعليقات للحكو  ت  وقدر عداد بيان س يايس بشأأن الأسلحة املتفجرة. وقد وهجر مات خالل معلية اإ

رساةل مشرتكة تدعو السلطات املعنية اإىل مساندة اجلهود الرامية اإىل اإصدار    2020يف نيسان/أأبريل    12عرش مجعيات وطنية

عالن س يايس قوي وفاعل يُلزم ادلول بتجنب اس تخدام الأسلحة املتفجرة الثقيةل يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، ابعتبار   اإ

حدى املامرسات اجليدة.   ذكل من شؤون الس ياسة العامة واإ

الأمحر )الاُتاد وشار  والهالل  الأمحر  الصليب  ادلويل مجلعيات  ادلولية والاُتاد  اللجنة  مع  الرنوجيي  الأمحر  الصليب  ك 

  - ادلويل( يف تنظمي معلية تشاور رمسية للحركة من أأجل صياغة مرشوع قرار وخطة معل للحركة بشأأن احلرب يف املدن  

شارات ابلغة الأمهية لس تخدام الأسلحة امل  وعرضهام عىل جملس املندوبني لعام    -تفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن  تضمنا اإ

 للنظر فهيام. 2022

 الفرص والتحدايت املس تقبلية 

نسانية هائةل. وتضطلع امجلعيات الوطنية   ل يزال اس تخدام أأسلحة متفجرة ثقيةل يف املناطق املأأهوةل ابلساكن يسبب عواقب اإ

 الأسلحة، ويف الاس تجابة للعواقب الإنسانية املرتتبة عىل اس تخداهما. بدور رئييس يف مساعدة حضااي تكل

عالن س يايس، فرصة ابلغة الأمهية للتفاعل مع اجلهات اخلارجية. وابملثل، فاإن   وتقدم العملية اجلارية، اليت تريم اإىل اإصدار اإ

اجملال لس   املدن هتئي  احلرب يف  بشأأن  للحركة  قرار وخطة معل  بني معلية صياغة مرشوع  واملناقشات  التنس يق  مترار 

 

الصليب  و   الصليب الأمحر الأيرلنديو   مجعية الهالل الأمحر العرايقو  الصليب الأمحر البلجييك و  الصليب الأمحر المنساويبيان بأأسامء امجلعيات الوطنية:  12

.  الصليب الأمحر السويرسي و  لأمحر السويديالصليب ا و   الصليب الأمحر الإس بانو  الصليب الأمحر الرنوجيي و  الصليب الأمحر الهولنديو   الأمحر الإيطايل 

 السلطات يف بالده عىل الرساةل.  الصليب الأمحر اللبنانكام أأطلع 
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الأسلحة املتفجرة ذات الآاثر  امجلعيات الوطنية يف هذه القضية. ومن مث فاإن التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة ادلولية  

يشلك مرجًعا رئيس ًيا للحركة يف تعزيز التواصل مع اجلهات املعنية   واسعة النطاق: خيار مميت يف املناطق املأأهوةل ابلساكن 

 زايدة دقة اس هتدافها.و 

 تكنولوجيات احلرب اجلديدة  د( 

نعام النظر يف الآاثر الإنسانية    يدعوعىل أأن جملس املندوبني "  2013لعام    7من منطوق القرار    5تنص الفقرة   ادلول اإىل اإ

املمكنة للتكنولوجيات اجلديدة واملس تحدثة اليت تُس تخدم يف احلرب، ومهنا منظومات الأسلحة اليت يمت التحمك هبا عن بُعد  

جراء مراجعات قانونية ىل اإ صارمة بشأأن   ومنظومات الأسلحة الأوتوماتيكية وال لية و"احلرب الس يربانية )املعلوماتية("، واإ

 (".36هذه الأسلحة مبقتىض الالزتام املنصوص عليه يف الربوتوكول الإضايف الأول )املادة 

 منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل  أأوًل( 

 التطورات الرئيس ية 

شهدت الأعوام الأخرية تقدًما ملحوًظا يف املناقشات متعددة الأطراف بشأأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، اكنت 

دايته يف جملس حقوق الإنسان واس متر طيةل الأعوام الامثنية املاضية ُتت مظةل اتفاقية حظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة  ب

تقليدية معينة. ويرى الآن عدد مزتايد من ادلول أأن مثة حاجة اإىل قواعد دولية جديدة ملزمة قانواًن لتنظمي منظومات الأسلحة 

ل الإنسانية والقانونية والأخالقية والأمنية املاثةل. كام يتناىم ادلمع ابجتاه تبين هنج مزدوج ذاتية التشغيل بغية التصدي للشواغ

متاش ًيا مع  الأخرى اكفة  املنظومات  تطوير واس تعامل  قيود عىل  الأسلحة وفرض  املقبوةل من تكل  املنظومات غري  حلظر 

 توصيات اللجنة ادلولية.

 2022- 2019معل احلركة يف الفرتة  

 ادلولية اللجنة

اجامتعات  بنشاط يف  كام شاركت  الأخرى،  املعنية  احلكومات واجلهات  ثنايئ موسع مع  ادلولية يف حوار  اللجنة  شاركت 

عالمية عامة يف هذا الصدد. ويف   دبلوماس ية واجامتعات خرباء بشأأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، وأأجرت أأنشطة اإ

كهومل ادلويل لأحباث السالم يف نرش تقرير يتضمن مخس توصيات رئيس ية ، شاركت اللجنة ادلولية مع معهد س تو2020

 بفرض قيود عىل أ ليات التشغيل اذلايت يف منظومات الأسلحة مبا يضمن وجود س يطرة برشية عىل اس تخدام القوة.

تعمتد ادلول اكفة ، توصية اللجنة ادلولية بأأن  2021وقد أأعلن رئيس اللجنة ادلولية يف خطاب حموري أألقاه يف أأاير/مايو  

قواعد جديدة ملزمة قانواًن لتنظمي اس تعامل منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، تقيض حبظر منظومات الأسلحة اليت "ل 

املنظومات  الأفراد، وبفرض قيود عىل تصممي  القوة ضد  املس تخدمة لس تعامل  أأو  التنبؤ بسلوكها"، وتكل املصممة  ميكن 

وجاءت التوصيات اليت حظيت بدمع قوي لتبلور موقف اللجنة ادلولية الراخس بشأأن احلاجة اإىل    13الأخرى اكفة واس تعاملها.

فرض قيود دولية عىل منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل سعًيا اإىل التصدي للشواغل الإنسانية. حيث تنبين عىل تفاعالت  

 

13 conflict-armed-weapons-autonomous-role-maurer-https://www.icrc.org/en/document/peter 

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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 من اخلرباء، وكذكل ُتليالهتا اخلاصة عن الوضع. اللجنة ادلولية مع ادلول والقوات املسلحة واجملمتع املدن وغري ذكل 

تعاونت اللجنة ادلولية كذكل مع مجعيات وطنية لرفع الوعي، وللمساعدة يف هجود ادلعوة والتواصل الإعاليم يف مسأأةل  

عداد وثيقة "أأس ئةل وأأ  جوبة"  منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل داخل احلركة. فقد اشرتكت مع الصليب الأمحر الرنوجيي يف اإ

عالمية للجمعيات الوطنية للجمعيات الوطنية وحلقة معل عرب الإنرتنت  حول هذه املنظومات ونرشها، وتنظمي جلسات اإ

 .2022ُتضرًيا جمللس املندوبني لعام 

 امجلعيات الوطنية 

الصليب  و   الأمحر الربيطانالصليب  و   الصليب الأمحر البلجييكو   الصليب الأمحر المنساويو  الصليب الأمحر الأسرتايل أأفاد  

الكندي الفنلنديو  الأمحر  الأمحر  الفرنيسو  الصليب  الأمحر  الهولنديو   الصليب  الأمحر  الأمحر  و  الصليب  الصليب 

، أأو ُعرف عن تكل امجلعيات الصليب الأمحر السويديو  الصليب الأمحر الرصيب و   الصليب الأمحر الرنوجييو   النيوزيلندي

سهاهما يف التوعية ابلشوا غل الإنسانية املرتتبة عىل منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل و/أأو روجت ملوقف اللجنة ادلولية  اإ

يف هذا الصدد، وتضمن ذكل التحاور مع حكومات وبرملانيني، وعقد دورات تدريبية واجامتعات أأخرى مع ممثل القوات 

طار العمليات اجلارية  املسلحة، وتنظمي مؤمترات واجامتعات خرباء واملشاركة فهيا، والإدلء   بتعليقات شفوية ومكتوبة يف اإ

 بشأأن القانون والس ياسات عىل املس تويني احملل وادلويل، والتواصل مع الطالب. 

كذكل يف تنظمي حلقة معل عرب الإنرتنت حول منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل ُتضرًيا  الصليب الأمحر الرنوجيي وشارك 

 .2022جمللس املندوبني لعام 

 الفرص والتحدايت املس تقبلية 

مع تصاعد الزمخ بني ادلول، مثة فرصة فريدة أأمام احلركة لصياغة اس تجابة دولية تتصدى بفعالية للشواغل الإنسانية والقانونية  

طار اتفاقية  2021والأخالقية اليت تثريها منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل. ورمغ أأن القرارات اليت اخُتذت يف أأواخر     يف اإ

حظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة أأضاعت فرصة اختاذ خطوات ملموسة حنو اعامتد قواعد جديدة وملزمة قانواًن  

اللجنة  أأن تضطلع  جراءات يف هذا املسعى. ومن مث ميكن  اإ تأأييد غالبية ادلول لختاذ  بشأأن منظومات الأسلحة، يتناىم 

همم يف حش بدور  الوطنية  وامجلعيات  للشواغل ادلولية  للتصدي  املناس بة  اللحظة  اغتنام  اإىل  الرامية  للمبادرات  ادلمع  د 

 الإنسانية اليت تثريها منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل.

، الاهامتم الواسع للجمعيات الوطنية ابلتحدايت 2022ش باط/فرباير    3أأظهرت حلقة معل جملس املندوبني، اليت انعقدت يف  

ة ذاتية التشغيل يف املناطق اجلغرافية اكفة، وعرضت طائفة واسعة من الأنشطة اليت نفرذهتا اليت تفرضها منظومات الأسلح

مجعيات وطنية عدة يف الأعوام الأخرية. وأأشارت املناقشات اإىل وجود تأأييد للعمل امجلاعي داخل احلركة بناًء عىل موقف  

 مشرتك، وعليه ينبغي دراسة هذا الهدف بشلك متعمق. 
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 العمليات الس يربانية خالل الزناعات املسلحة  اثنًيا( 

 التطورات الرئيس ية 

مثة قبول مزتايد من جانب اجملمتع ادلويل لعتبار العمليات الس يربانية أأمًرا واقًعا يف الزناعات املسلحة املعارصة، وأأن الاس تعانة  

نسانية مدمرة، حبسب ما ورد يف التقرير اذل ي اعمتده الفريق العامل املفتوح العضوية هبذه الوسائل قد يفيض اإىل عواقب اإ

آذار/مارس   . ورمغ أأن مسأأةل انطباق القانون ادلويل الإنسان عىل العمليات  2021التابع للأمم املتحدة بتوافق الآراء يف أ

الس يربانية مل ُتقق سوى تقدم حمدود عىل مدار س نوات، فقد حدثت نقةل اترخيية يف هذا الصدد عندما أأشار التقرير 

اإىل القانون   2021لصادر عن فريق اخلرباء احلكوميني التابع للأمم املتحدة يف تقريره الصادر بتوافق الآراء يف أأاير/مايو  ا

ادلويل الإنسان يف س ياق اس تخدام ادلول لتكنولوجيا املعلومات والتصالت. كام أأقرر التقرير ذاته ابحلاجة اإىل بلورة فهم  

القانو انطباق  لكيفية  أأن  متعمق  املعلومات والتصالت وتوقيته، وأأكد عىل  الإنسان عىل اس تخدام تكنولوجيا  ن ادلويل 

التذكري ابنطباق القانون ادلويل الإنسان يف هذه الأحوال ل يضفي رشعية عىل الزناعات أأو يشجع علهيا عىل الإطالق. 

، عندما 2025ذا الفريق يف أأداء همامه حىت ، ويُتوقع أأن يس متر ه2021وقد تشلك فريق عامل جديد مفتوح العضوية يف 

 ُيني موعد تقدمي تقريره اإىل امجلعية العامة للأمم املتحدة. 

 2022- 2019معل احلركة يف الفرتة  

 اللجنة ادلولية

 الزناعات   خالل  الس يربانية  العمليات  قضية  مع   تعاطهيا  وتعميق  توس يع   اإىل  الفائتني  العامني  خالل  ادلولية  اللجنة  معدت

  انطباق   من  وموقفها  الس يربانية،  العمليات  عن  النامجة  البرشية  اخلسائر  من  قلقها  عن  ادلولية  اللجنة  عرّبت  وقد  لحة.املس

  س امي   ل  الأطراف،  متعددة  املنتدايت  يف  أأو  ادلول  مع   الثنائية  حواراهتا  يف   سواء  العمليات،  تكل   عىل  الإنسان  ادلويل  القانون

 نظمت  كام  املتحدة.  للأمم  التابع   الأمن  وجملس  العضوية  مفتوح  العامل  والفريق  املتحدة  لأممل  التابع   احلكوميني  اخلرباء  فريق

  املس توى   عىل  خرباء  واجامتعات  معل  وحلقات  الثنايئ،  للتحاور   واجامتعات  ادلول،  مع   متعددة  مشاورات  ادلولية  اللجنة

 الإقلميي.

  العامل   حكومات   يدعون  دولًيا   قائًدا   40  من  أأكرث  تضم  امئةق  اإىل  امسه  ادلولية  اللجنة  رئيس  أأضاف  ،2020  أأاير/مايو  ويف

  وغري  مرشوعة  غري  الصحية  الرعاية  مرافق  تس هتدف  اليت  الس يربانية  العمليات  أأن  قاطع   حنو  عىل  التأأكيد  أأجل  من  للتعاون

ماكنية  ،الأسرتايل   الأمحر   الصليب   مع  ابلتعاون  أأيًضا،  ادلولية  اللجنة  تقصت  مقبوةل.  الأمحر   للصليب  يرمق  شعار  تصممي  اإ

 14الس يربان. الفضاء يف الأمحر والهالل

نشاء  ذكل  ومن   لها،  متعمق  فهم  وبلورة  الس يربانية  العمليات  تفرضها  اليت  الإنسانية  التحدايت  تقيمي  ادلولية  اللجنة  وواصلت  اإ

  ادلويل   والس ياسايت  نونالقا  ابلإطار  يُعىن  ادلولية،  اللجنة  رئيس  برئاسة  ،2021  حزيران/يونيو  يف  عاملي  استشاري  جملس

 يف  خرباء  تقرير  ونرش  جنيف؛  أأاكدميية  مع   رشأاكت   وتدشني  15الزناعات؛   أأثناء  يف  الرمقية  الهتديدات  من  املدنيني  محلاية

 

14 emblem/-igitald-protection-policy/2021/09/16/legal-and-https://blogs.icrc.org/law  

15 threats-digital-board-advisory-https://www.icrc.org/en/document/global    

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/09/16/legal-protection-digital-emblem/
https://www.icrc.org/en/document/global-advisory-board-digital-threats
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حلاق  جتنب  بعنوان  2021  حزيران/يونيو  املسلحة  الزناعات  خالل  العسكرية  الس يربانية  العمليات  جراء  من   ابملدنيني  الرضر  اإ

(Conflicts) Armed during Operations Cyber Military from Harm Civilian Avoiding 16؛  

نتاج 17س نواًي؛ الس يربان القانون أأدوات مجموعة وُتديث  أأخرى. عديدة مطبوعات واإ

 امجلعيات الوطنية 

الصليب  و الصليب الأمحر الفرنيس  و الصليب الأمحر الكندي  و الصليب الأمحر الربيطان  و الصليب الأمحر البلجييك  أأفاد  

الرصيب الس يربانية  لأمحر  العمليات  عن  النامجة  البرشية  ابخلسائر  الوعي  رفع  سهاهما يف  اإ امجلعيات  تكل  عن  ُعرف  أأو   ،

جراء اجامتعات مع حكومات،   وعقد دورات  وتداعيات تكل العمليات عىل الالزتام ابلقانون ادلويل الإنسان، وتضمن ذكل اإ

 تدريبية للقوات املسلحة، وتنظمي مؤمترات حول العمليات الس يربانية والقانون ادلويل الإنسان، والتواصل مع الطالب.

 الفرص والتحدايت املس تقبلية 

احملمتةل للعمليات نظًرا للأمهية اليت ُتظى هبا العمليات الس يربانية العدائية يف النقاشني احلكويم والعام، واخلسائر البرشية  

الس يربانية، س يكون من الأمهية مباكن للحركة مواصةل التحاور مع ادلول وامجلهور للتأأكيد عىل أأمهية القانون ادلويل الإنسان 

عات محلاية املدنيني والبنية التحتية املدنية والبياانت املدنية من الأرضار الس يربانية يف أأثناء الزناعات املسلحة. وس تتيح الاجامت

 املس تقبلية للفريق العامل مفتوح العضوية فرصة للميض قدًما يف سبيل ُتقيق هذه الأهداف. 

 الاس تعراض القانون للأسلحة اجلديدة  ( 3

 التطورات الرئيس ية 

، عند تطوير أأو اقتناء سالح جديد  36تلزتم لك دوةل طرف يف الربوتوكول الإضايف الأول لتفاقيات جنيف، مبوجب املادة  

ذا اكن اس تخدام هذا السالح أأو الوس يةل أأو أأو و  س يةل جديدة للحرب أأو اتباع أأسلوب جديد للحرب، بأأن تتحقق مما اإ

الأسلوب حمظوًرا يف مجيع الأحوال أأو يف بعضها مبقتىض القانون ادلويل. وتنبع الاس تعراضات القانونية من الالزتام بضامن 

دابري املهمة اليت تضمن لدلول قدرة قواهتا املسلحة عىل خوض الأعامل العدائية احرتام القانون ادلويل الإنسان، وتعد أأحد الت

 وفق الزتاماهتا ادلولية.

وواصلت املناقشات اجلارية بشأأن تكنولوجيات احلرب اجلديدة، ول س امي يف ما خيص منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل،  

ات واإ املُحمكة  القانونية  الاس تعراضات  أأمهية  عىل  مرشوعية الرتكزي  اس تعراض  ُتدايت  بشأأن  الآراء  لتبادل  الفرصة  حة 

 التكنولوجيات اجلديدة.

 

16 operations-cyber-military-from-harm-civilian-https://www.icrc.org/en/document/avoiding  

17 https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Main_Page  

https://www.icrc.org/en/document/avoiding-civilian-harm-from-military-cyber-operations
https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Main_Page
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 2022- 2019معل احلركة يف الفرتة  

 اللجنة ادلولية

واصلت اللجنة ادلولية التأأكيد عىل أأمهية تدشني أ ليات دامئة لإجراء اس تعراضات قانونية صارمة ومتعددة التخصصات. ول 

جراء تزال ادلول وخمتلف   اجلهات املعنية الأخرى تسعى اإىل الاس تفادة من اخلربة الفنية اليت تمتتع هبا اللجنة ادلولية يف جمال اإ

الاس تعراضات القانونية. وقد شاركت اللجنة ادلولية كذكل يف حوار مع عدد من ادلول حول س ياساهتا وممارساهتا املتعلقة 

جراء اس تعراضات عىل الأسلحة. وتضع حالًيا ال  سلحة لمسات الهنائية عىل النسخة احملدثة من  ابإ دليل الاس تعراض القانون للأ

 ( اجلديدة  احلرب  وأأساليب   A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means andووسائل 

Methods of Warfare ،)  حبيث يتضمن أأفاكًرا عن تطور القواعد املعيارية لعملية الاس تعراض القانون وممارسات ادلول

جراء اس تعراضات قانونية عىل تكنولوجيات احلرب اجلديدة.  يف تكل العملية، والتصدي للتحدايت اليت تعرتض سبيل اإ

 امجلعيات الوطنية 

جراء اس تعراضات قانونية عىل منظومات   ابخنراطه يف أأنشطة تريم  الصليب الأمحر الفرنيس أأفاد   اإىل ُتليل مدى الالزتام ابإ

تلقى   التشغيل. كام  ذاتية  السويديالأسلحة  الأمحر  لقاء عرض   الصليب  السويدية لإ الأخالقية  املراجعة  دعوة من هيئة 

 ري. ، حول الاس تعراضات القانونية للأسلحة اجلديدة من منظور جند2021تقدميي يف ترشين الأول/أأكتوبر  

 الفرص والتحدايت املس تقبلية 

نشاء أ ليات الاس تعراض القانون وتعزيزها يشلك ُتداًي، فعدد ادلول اليت تطبق هذه ال ليات حالًيا شديد الضأ ةل،   ل يزال اإ

جراء معليات الاس تعراض.   وتندر املعلومات املتاحة عن كيفية اإ

تساؤلت مس تحدثة وصعبة، مهنا ما يتعلق ابلس تعراض القانون للأسلحة تثري تطبيقات التكنولوجيات اجلديدة يف احلرب  

جراء  ووسائل وأأساليب احلرب اجلديدة. فقد تفرض التكنولوجيات اجلديدة ُتدايت خبصوص ُتديد مدى احلاجة اإىل اإ

الاس تعراض وكفايهتا موضع   اس تعراض قانون وتوقيته، والقواعد القانونية املنطبقة وكيفية تطبيقها. بل رمبا تضع فعالية أ لية

تساؤل. من مث ينبغي النظر يف هذه التحدايت بروية، ول بد أأن تبادر ادلول اإىل معاجلهتا مبا يضمن تلبية الاس تعراضات 

القانونية للغرض املتوىخ مهنا. وتتيح املناقشات ادلائرة حول منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل والعمليات الس يربانية اجملال 

جراهئا وتشجيع الشفافية. وس تواصل  لرفع   الوعي بأأمهية الاس تعراضات القانونية، واس تخالص توجهيات معلية بشأأن كيفية اإ

جراءات  اللجنة ادلولية ُتاورها مع ادلول بشلك ثنايئ ويف املنتدايت متعددة الأطراف، وتعزيز تبادل اخلربات بشأأن أ ليات واإ

 اس تعراض الأسلحة. 

 والبيولوجية   الأسلحة الكمييائية  هـ( 

ادلول اإىل دمع حظر الأسلحة الكمييائية والبيولوجية عن   يدعوأأن جملس املندوبني "  2013لعام    7من القرار    6تنص الفقرة  

ورصد   العريف  الإنسان  ادلويل  القانون  واحرتام  حبذافريها،  تنفيذها  الصةل وضامن  ذات  املعاهدات  اإىل  طريق الانضامم 

والتكن العلوم  يف  الأسلحة  التطورات  ظهور  عادة  اإ منع  بغية  جراءات  اإ واختاذ  اس تخداهما،  يُساء  أأن  ميكن  اليت  ولوجيات 

 الكمييائية والبيولوجية واس تخداهما."
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 التطورات الرئيس ية 

دوةل، ومل يتبَق سوى أأربعة دول مل تنضم اإىل التفاقية   193يبلغ عدد ادلول الأطراف يف اتفاقية الأسلحة الكمييائية حالًيا  

كام أأن القانون ادلويل الإنسان العريف ُيظر اس تخدام الأسلحة الكمييائية. ورمغ ذكل شهد العامل خالل الأعوام العرشة    بعُد.

أأفراد يف  لتسممي  الأعصاب  غازات  والعراق، واس تخدام  الكمييائية بشلك متكرر يف سورية  الأسلحة  اس تخدام  املاضية 

دانة واسعة. حوادث خمتلفة حول العامل، وُأدين اس تخدام ت  كل الأسلحة اإ

أأما خبصوص الشواغل الإنسانية املثارة عىل صعيد منفصل، وهو تطوير املواد الكمييائية شديدة السمية واس تخداهما كأسلحة  

نفاذ القانون   لهيا علنًا منذ املؤمتر الاس تعرايض الأول لتفاقية    –لإ اإ وتكل قضية دأأبت اللجنة ادلولية عىل جذب الإنظار 

يروسولت    2021أأوحض مؤمتر ادلول الأطراف يف    –   2003الكمييائية يف  الأسلحة   أأخرًيا أأن ُتويل املواد الكمييائية اإىل اإ

نفاذ القانون "غري احملظورة" مبوجب اتفاقية الأسلحة الكمييائية، ومن مث ُُيظر اس تخداهما.   واس تخداهما يتعارض مع أأغراض اإ

دولية. ول تزال القاعدة اليت ُتظر اس تخدام الأسلحة   183حة البيولوجية حالًيا  ويبلغ عدد ادلول الأطراف يف اتفاقية الأسل

 البيولوجية واليت متثل جزًءا من القانون ادلويل الإنسان العريف قاعدة قوية. 

 2022- 2019معل احلركة يف الفرتة  

 اللجنة ادلولية

الأسلحة الكمييائية. وأأدانت املنظمة يف بياانهتا اس تخدام الأسلحة  شاركت اللجنة ادلولية يف مؤمتر ادلول الأطراف يف اتفاقية  

الكمييائية، وأأبرزت حاجة ادلول اإىل ُتسني قدراهتا عىل الاس تجابة ومساعدة حضااي تكل الأسلحة، وحثرت ادلول عىل  

نفاذ القانون عىل مواد ماكحفة الشغب.   18قرص اس تخدام املواد الكمييائية السامة كأسلحة لإ

نفاذ القانون ، نرشت اللجنة ادلولية وثيقة "أأس ئةل وأأجوبة" بعنوان  2020أأاير/مايو    ويف اس تخدام الأسلحة واملعدات يف اإ

(The Use of Weapons and Equipment in Law Enforcement) ،19    أأعربت فهيا عن موقفها من عدد من

 حظيت الوثيقة ابهامتم كبري من خارج املنظمة.  املسائل، من بيهنا اس تخدام املواد الكاميئية السامة كأسلحة، وقد

 امجلعيات الوطنية 

بأأهنام بذلتا هجوًدا للتعبري عن شواغل احلركة وموقفها من  الصليب الأمحر الرنوجيي  و  الصليب الأمحر البلجييكأأفادت مجعيتا  

الأسلحة البيولوجية والكمييائية، تضمن التواصل مع حكومات والتحاور مع قوات مسلحة ومنظامت جممتع مدن. كام معد  

دراج الأسلحة الكمييائية والبيولوجية بصورة مهنجية يف أأنشطة متعددة لن  الصليب الأمحر البلجييك رش القانون ادلويل  اإىل اإ

 الإنسان.

 

18 conference-26th-weapons-chemical-https://www.icrc.org/en/document/prohibition  

19 operations-entenforcem-law-equipment-and-weapons-https://www.icrc.org/en/document/use   

https://www.icrc.org/en/document/prohibition-chemical-weapons-26th-conference
https://www.icrc.org/en/document/use-weapons-and-equipment-law-enforcement-operations
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 الفرص والتحدايت املس تقبلية 

س تواصل اللجنة ادلولية مشاركهتا يف احلوارات الثنائية واملنتدايت املتعددة الأطراف حلث ادلول وأأطراف الزناعات املسلحة 

م أأوسع  دمع  والبيولوجية، وحلشد  الكمييائية  الأسلحة  لس تخدام  املطلق  احلظر  أأشاكل  احرتام  من  عىل  ملوقفها  ادلول  ن 

نفاذ القانون.   اس تخدام املواد الكمييائية السامة كأسلحة لإ

 الاس تنتاجات 

، بدمع من املبادرات اخملتلفة اليت أأطلقهتا 7، يف مجيع قضااي الأسلحة اليت يغطهيا القرار 2019ُأحرز تقدم ملحوظ منذ عام 

ادلول  اللجنة  وس تواصل  الوطنية.  وامجلعيات  ادلولية  تنفيذ  اللجنة  ُتسني  عىل  مركِّزًة  القضااي،  لهذه  املوارد  ختصيص  ية 

التأأثري يف  نسانية، وعىل  اإ تثري شواغل  اليت  الأسلحة  املفروضة عىل  والتقييد  احلظر  أأشاكل  القانونية واحرتام  الالزتامات 

الناش ئة. كام ستس متر يف دمعها  املناقشات اجلارية بشأأن الآاثر القانونية والإنسانية النامجة عن تكنولوجيات احلرب اجلديدة و 

  للجمعيات الوطنية يف ما تضطلع به من أأنشطة هتدف اإىل الرتوجي ملوقف احلركة من تكل الأسلحة، وامليض يف تطويره. 
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 ملحق: الاختصارات 

 

APMBC فراد  اتفاقية حظر الألغام املضادة للأ

ATT معاهدة جتارة الأسلحة  

AWS  التشغيلمنظومات الأسلحة ذاتية 

BWC اتفاقية الأسلحة البيولوجية  

CCM اتفاقية اذلخائر العنقودية  

CCW اتفاقية حظر أأو تقييد اس تعامل أأسلحة تقليدية معينة  

COARM الفريق العامل املعين بصادرات الأسلحة يف الاُتاد الأورويب  

CWC  اتفاقية الأسلحة الكمييائية 

ERW  القابةل لالنفجار خملفات احلرب 

ICRC اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  

IFRC الاُتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر  

IHL القانون ادلويل الإنسان 

OEWG الفريق العامل املفتوح العضوية  

RAT project مرشوع النقل املسؤول للأسلحة 

SIPRI  السالممعهد س توكهومل لأحباث 

UN الأمم املتحدة 

 


