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 تنفيذيموجز 

 

نسانية.  2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7دعا القرار  زاء الأسلحة اليت تثري قلقًا من الناحية الإ جراءات حمددة اإ ىل اختاذ اإ ادلول اإ

الل الأمحر ه، ابلتعاون مع املكوانت الأخرى للحركة ادلولية للصليب الأمحر وال )اللجنة ادلولية( ودعا القرار اللجنة ادلولية للصليب الأمحر

حىت ترشين  2015جمللس املندوبني بشأأن تنفيذه. ويغطي هذا التقرير املرحيل الثاين الفرتة من اكنون الأول/ديسمرب لتقدمي تقرير )احلركة(، 

لضوء يسلط او  ادلولية وامجلعيات الوطنية،، ويس تعرض الإجراءات اليت اختذهتا اللجنة التطورات الرئيس ية، ويلخص 2017الأول/أأكتوبر

  عىل الفرص والتحدايت املس تقبلية.

 

عىل معاهدة ( 2015دوةل يف عام  72)مقابل  دوةل 92تصديق ، بعد زخمً  النقل املسؤول للأسلحةوقد اكتسبت اجلهود املبذوةل لكفاةل 

لهيا. جتارة الأسلحة  وواصلت اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( الرتوجي أأو الانضمم اإ

  التحدايت اليت تواجه التنفيذ الفعال للمعاهدة.اس مترار نقل الأسلحة، عىل الرمغ من فعاةل ل  ضوابطلعامتد 

 

حظر  امللحق ابتفاقية الربوتوكول اخلامسواتفاقية اذلخائر العنقودية و للأفراداتفاقية حظر الألغام املضادة ز تقدم كبري يف تنفيذ حر  قد أ  و 

الوطين، عىل املس توى س ية الوفاء ابللزتامات الرئي  ريوجي .مبخلفات احلرب القابةل لالنفجارتقييد اس تعمل أأسلحة تقليدية معينة، املتعلق  أأو

عمل الوثيق زايدة مطردة، وواصلت اللجنة ادلولية، ابل الربوتوكول اخلامسواتفاقية اذلخائر العنقودية  عدد ادلول اليت انضمت اإىل وقد ازداد

 هذه الصكوك وتنفيذها عىل الصعيد الوطين.لتحقيق عاملية مع امجلعيات الوطنية، الرتوجي 

 

دث أأثرًا واسعاً  لس تخدام الأسلحة املتفجرة اليتوعىل مدى العامني الأخريين جتلت العواقب املدمرة  يف ابلساكن  أأهوةليف املناطق امل ُتح

كة يف هذا الصدد، ترتكز عىل موقف احلر يف مضهيا قدمًا حنو تقدمي توصيات لدلول ة، وتعمتد اللجنة ادلولية، ص اعالزناعات املسلحة امل

ىل الأدةل والشواهدهنجًا  قامة حوار مع القوى واإ  ؛الأسلحة املتفجرة وفق تصمميهاأ اثر ، يتضمن توثيق العواقب الإنسانية؛ وُتليل يستند اإ

 س ياساهتا وممارساهتا.املسلحة عىل أأساس 

 

اللجنة ادلولية  وشاركت منظومات الأسلحة اذلاتية التشغيل،دولية حول املسائل القانونية والأخالقية اليت تثريها مناقشات وأأجريت 

جراء التحليالت الفنية والقانونية املرتبطة بذكل.  2016 عام اجامتع اثٍن للخرباء يفتنظمي ، بطرق مهنا املناقشاتمشاركة نشطة يف هذه  واإ

عطاء أأمهية ملحة لإجراء وينبغي ملكوانت احلركة أأن تنظر يف حث احلكومات عىل   . ااخلاصة هب التحليالتاإ

 

لية مشاركهتا موضوعني يبعثان عىل القلق. وتواصل اللجنة ادلو واس تخدام الفضاء الس يرباين لأغراض عدائية  "الأسلحة الس يربانية" وظلت
حاليًا عىل بناء فهم أأمعق للتلكفة  ، ويف النقاشات الأاكدميية والعامة، وسرتكّز اهامتهمافامي يتعلق هبذا الشأأن يف احلوار الثنايئ مع ادلول

 التحتية املدنية الأساس ية.والبىن البرشية احملمتةل للحرب الس يربانية واس تكشاف تدابري محلاية املدنيني 
 

جراء  36تحسني تنفيذ الزتام ادلول، اذلي تفرضه املادة ب  وفامي يتعلق سلحة للأ صارمة اس تعراضات قانونية من الربوتوكول الإضايف الأول، ابإ

لجنة ادلولية وامجلعيات وسيتعني عىل ال بطيئًا، عىل الرمغ من القضااي اليت أأاثرهتا تكنولوجيات احلرب اجلديدة. اكن التقدم احملرز  اجلديدة

 اجلديدة للأسلحة والوسائل والأساليب احلربية ابلس تعراض القانويندليل حمدث خاص الوطنية بذل هجود متواصةل، واليت س يدمعها 

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

ورية س، ل س امي يف ظل الاس تخدام املتكرر للأسلحة الكمييائية يف جدول الأعملُتتل صدارة  بيولوجيةالأسلحة الكمييائية وال وظلت 

اذ الرتتيبات واختمراعاة أأشاكل احلظر املطلق والعراق. وتواصل اللجنة ادلولية حث مجيع ادلول وامجلاعات املسلحة من غري ادلول عىل 

  اس تخداهما.الالزمة ملساعدة أأي حضااي يف حاةل 



2                                                                                                                                    CD/17/13 

 

 

 

 مقدمة  -1

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

نسانية زاء مجموعة من الأسلحة تثري قلقًا من الناحية الإ جراءات حمددة اإ اكء احلركة، لتقدمي اللجنة ادلولية، ابلتعاون مع ش  يدعو، كم "1اإ

 جمللس املندوبني ابلتطورات ذات الصةل مبوجب هذا القرار".  -حسب الاقتضاء  -تقرير

، 2017حىت ترشين الأول/أأكتوبر 2015الفرتة من اكنون الأول/ديسمرب يغطي ، وهو 7وهذا هو التقرير املرحيل الثاين عن تنفيذ القرار 

 2013الفرتة من ترشين الثاين/نومفرب يغطي ، واكن 2015ديسمرب اكنون الأول/جمللس املندوبني يف  التقرير املرحيل الأولتقدمي وقد مت 

ويس تعرض التقرير اذلي بني أأيدينا التطورات الأساس ية، ويصف الأنشطة اليت اضطلعت هبا احلركة، ، 20152حىت ترشين الثاين/نومفرب 

 ار.تبطة بلك موضوع من املوضوعات ذات الصةل ابلأسلحة اليت يغطهيا القر ويسلط الضوء عىل الفرص والتحدايت املس تقبلية املر 

 

 . 2013وعام  2011، اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام بشأأن الأسلحة النووية 1ذ القرار وقدمت اللجنة ادلولية تقريرًا منفصاًل عن تنفي

 

 احملرزالتقدم  -2

 

 النقل املسؤول للأسلحةأأ( 

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

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

 

 التطورات الرئيس ية

(، اإىل جانب 2015دوةل يف أ ب/أأغسطس  72)مقابل  2017دوةل يف أأاير/مايو  92 معاهدة جتارة الأسلحةبلغ عدد ادلول الأعضاء يف 

دوةل أأخرى اكنت قد وقعت علهيا لكهنا مل تصدق علهيا بعد. وقد انعقد املؤمتران الثاين والثالث لدلول الأطراف جبنيف، يف أ ب/أأغسطس  41

عداد التقارير التنفيذ، وال و عامةل معنية بتحقيق العاملية،  افرقً أأنشأأ املؤمتر الثاين ثالثة عىل التوايل، و  2017رب وأأيلول/سبمت 2016 شفافية واإ

 عىل التوايل.

 

 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

 

  2017-2015معل احلركة يف الفرتة 
 

  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر
 

يز انضمهما، ومع جتارة الأسلحة من أأجل تعز واصلت اللجنة ادلولية مشاركهتا يف املناقشات الثنائية مع ادلول اليت مل تنضم بعد ملعاهدة 
وقد ابتت هذه املسأأةل موضع نقاش يف العديد من الاجامتعات اليت عقدهتا . ادلول الأطراف من أأجل تشجيع التنفيذ ادلقيق للمعاهدة
قلميي للقانون ادلويل ا أأبريل غافورة يف نيسان/س ناملنعقد ب لإنساين دلول شق وجنوب شق أ س يا، اللجنة ادلولية، مبا يف ذكل املؤمتر الإ

نساين ابلأمريكيتني2017 قلميي للجان الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإ ، 2017اك يف أأاير/مايو ريكوس تا يف، املنعقد ، والاجامتع الإ
)الإيكواس( دية دلول غرب أأفريقيا امجلاعة الاقتصا واجامتعات اس تعراض القانون ادلويل الإنساين، اليت نظمهتا اللجنة ادلولية ابلتعاون مع

 .2017وحزيران/يونيو  2016متوز/يوليو  –يف نيجرياي يف شهري حزيران/يونيو 
 

                                                 
 2013ترشين الثاين/نومفرب  CD/13/R7 – 17 -18 –جملس املندوبني  –( 7)القرار  الأسلحة والقانون ادلويل الإنساين 1
 2015اكنون الأول/ديسمرب  CD/15/14 - 7 -( 2013ر عن جملس املندوبني لعام دالصا 7)تقرير عن تنفيذ القرار  الأسلحة والقانون ادلويل الإنساين 2
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جراء تنقيحات ملشاريع القوانني بشأأن تنفيذ معاهدة جتارة الأسلحة يف بوركينا النيجر والس نغال، وقدمت فاسو و  واقرتحت اللجنة ادلولية اإ
، ونظمت ندوة 2017اللجنة الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين ببابوا غينيا اجلديدة معلومات عن أأحاكم املعاهدة يف أ ذار/مارس 

لبني ابلياابن والف قدت انع، وقدمت عروضًا تقدميية يف منتدايت أأاكدميية 2017اس تغرقت يومًا واحدًا للسلطات الأوغندية يف أأاير/مايو 
 واتيالند. وشاركت اللجنة ادلولية أأيضًا يف مجموعة من الأنشطة والاجامتعات اليت نسقهتا ادلول واملنظمت الأخرى.

)انئب رئيس  2016يف أ ب/أأغسطس يض الثاين، اذلي انعقد واكنت اللجنة ادلولية من املشاركني رفيعي املس توى يف املؤمتر الاس تعرا

 )رئيس املؤمتر(. 2017يف أأيلول/سبمترب املؤمتر الاس تعرايض الثالث، اذلي انعقد متر( و املؤ 

نسانية اليت تقوم علهيا،  ية دلياًل معليًا أأصدرت اللجنة ادلول ومن أأجل رفع الوعي بشأأن متطلبات معاهدة جتارة الأسلحة والاعتبارات الإ

نساين يف  ، كم أأصدرت منشورًا جديدًا يتضمن اس تعراضًا ملتطلبات 3قرارات نقل الأسلحةحمداًث عن تطبيق معايري القانون ادلويل الإ

نساين  .4معاهدة جتارة الأسلحة من منظور اإ

 امجلعيات الوطنية

نساين بأأسرتاليا، عن حلقة العمل اليت تناولت تنفيذ معا تقريرًا للجنة الوطنية الصليب الأمحر الأسرتايلقدم  دة هاملعنية ابلقانون ادلويل الإ

ىل احلكومة أأن تنظر يف تقدمي  2015جتارة الأسلحة واليت انعقدت يف عام  واس تضافهتا اللجنة ادلولية والصليب الأمحر الرنوجيي، وطلب اإ

ذا اكنت تتطلب تفسريًا واسعًا أأو ضيقًا.  رشاد تفسريي عن عنرص "املعرفة" ابلترشيعات املوضوعة، ول س امي عم اإ  اإ

ىل بلجياك عىل مواصةل  البلجييكالصليب الأمحر جشع و  من وذكل وتنفيذها تنفيذًا دقيقًا،  معاهدة جتارة الأسلحةتعزيز الانضمم الواسع اإ

قامة حوار  املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين ببلجياك، وقد تضمنت هجوده تعزيز التعهد  مع وزارة اخلارجية البلجيكية واللجنة الوطنيةخالل اإ

 ر ادلويل(املؤمتاملؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر )لأعضاء ابلُتاد الأورويب عىل نفسها، يف اذلي قطعته ادلول ا

املوقف املشرتك وتنفيذها تنفيذًا فعاًل وتطبيق  معاهدة جتارة الأسلحة، واذلي يتعلق بتحقيق عاملية 2015املنعقد يف عام 

 .5مراقبة تصدير الأسلحة بشأأن CFSP/2008/944لالُتاد

ىل تعزيز معاهدة  الصليب الأمحر الربيطايندمع و  عقد  جتارة الأسلحة داخل بدلان الكومونولث، مبا يف ذكلمجموعة من الأنشطة الرامية اإ

عداد ورقة   اجامتعات كبار لعرضها يفندوة تناولت القانون ادلويل الإنساين ابلتعاون مع أأمانة الكومونولث، ومشاركة اللجنة ادلولية يف اإ

، واملسامهة يف متويل الاجامتع الرابع ملمثىل جلان 2017و 2016املسؤولني بوزارات العدل ابلكومونولث يف ترشين الأول/أأكتوبر 

 .2017الكومونولث الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين يف انميبيا يف حزيران/يونيو 

افة حلقة تنفيذ الأفضل ملعاهدة جتارة الأسلحة، وشارك اللجنة ادلولية يف اس تضال شاركة قوية يف تعزيز م  الصليب الأمحر الرنوجييشارك و 

د عىل قيام احلكومة الرنوجيية ابس تعراض ، وعىل 2016أأيلول/سبمترب  15جبنيف يف معل انعقدت يف هذا الشأأن  الصعيد الوطين، شدَّ

من مواد املعاهدة احلد الأدىن من  7واملادة  6 ضوء املعاهدة، مبا يف ذكل، جعل املادة اللواحئ اخلاصة هبا فامي يتعلق بنقل الأسلحة يف

املتطلبات القانونية لنقل الأسلحة، وقد حقق ذكل من خالل قرار ابلأغلبية يف الربملان. كم شاركت امجلعية الوطنية يف املناقشات ويف 

 .عىل حنو أأفضل وجيالتصالت العامة لتشجيع تنظمي جتارة الأسلحة ابلرن 

                                                 
itarian Law and International Arms Transfer Decisions: Applying International Human –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  3

Human Rights Law Criteria ‒ A Practical Guide –  متاح عىل املوقع: – 2016أأيلول/سبمترب  –جنيف  -اللجنة ادلولية للصليب الأمحر 

https://www.icrc.org/en/publication/0916-arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-criteria 
اللجنة ادلولية للصليب  - eUnderstanding the Arms Trade Treaty from a Humanitarian Perspectiv –ية للصليب الأمحر اللجنة ادلول  4

 متاح عىل املوقع: – 2016أأيلول/سبمترب  –جنيف  - الأمحر

 https://www.icrc.org/en/publication/4252-understanding-arms-trade-treaty-humanitarian-perspective 
 OP320040تعهد  – 2015 –للصليب الأمحر والهالل الأمحر والثالثون املؤمتر ادلويل الثاين  5

https://www.icrc.org/en/publication/0916-arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-criteria
https://www.icrc.org/en/publication/4252-understanding-arms-trade-treaty-humanitarian-perspective
https://www.icrc.org/en/publication/4252-understanding-arms-trade-treaty-humanitarian-perspective
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 الفرص والتحدايت املس تقبلية

ىل مناطق تشهد أأزمات حادة وتش يع فهيا انهتااكت خطرية للقانون ادلويل الإنساين وقانون حقوق الإنسان،  مع اس مترار تدفق الأسلحة اإ
، ذاً دقيقاً يمن الأمهية مباكن وفاء ادلول الأطراف ابلزتاماهتا مبوجب معاهدة جتارة الأسلحة وتنفيذها ملعايري نقل الأسلحة الواردة ابملعاهدة تنف 

نسان.  نساين وحقوق الإ ىل احرتام القانون ادلويل الإ  استنادًا اإ
 

ىل معاهدة جتارة الأسلحة انضمم اوينبغي ملكوانت احلركة مواصةل احلث عىل  لواردة فهيا تنفيذًا وعىل تنفيذ الالزتامات اانضمماً واسعًا دلول اإ
نساين. الواجب الواقع عىل عاتقها املمتثل يف ضمن احرتام القانون ادلويل الإ  ش يًا معادقيقًا، حسب الاقتضاء ووفقًا لقدرات هذه ادلول، ومت

ىل الرتوجي ملعاهدة جتارة الأسلحة.  قد و وميكن أأن تس تخدم امجلعيات الوطنية منشوري اللجنة ادلولية املذكورين أأعاله يف أأنشطهتا الرامية اإ
ا لتعزيز بة التطبيق السلمي للمعاهدة يف بدلاهنا ودمع اجلهود اليت تبذلها حكوماهتأأعرب عدد من امجلعيات الوطنية عن الالزتام مبواصةل مراق 

 وتنفيذها. عاملية الانضمم للمعاهدة 
 

قلميية والوطنية اليت تعقدها بشأأن القانون ادلويل الإنساين،  كذكل و وس تواصل اللجنة ادلولية الرتوجي ملعاهدة جتارة الأسلحة يف الندوات الإ
 املقررة الأخرى.الفعاليات أأثناء 

  

 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 2009احلركة بشأأن الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وغريها من خملفات احلرب القابةل لالنفجار لعام سرتاتيجية ا

ىل احلد من أ اثر التلوث ابلأسلحة، وتقدمي  نساين الواجبة التطبيق عىل هذه الأسلحة، والقيام بأأنشطة هتدف اإ قواعد القانون ادلويل الإ
ىل  ىل اللج سرتاتيجية امن مكوانت احلركة تقدمي معلومات عن تنفيذ  ويطلبحضااي الأسلحة، مساعدات شامةل اإ نة ادلولية لأغراض احلركة اإ

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

 التطورات الرئيس ية

َز تقدم ملحوظ منذ انعقاد جملس املندوبني  نتاج يف تنفيذ 2015عام لأ حر  فراد  اتفاقية حظر اس تعمل وختزين واإ ونقل الألغام املضادة للأ

تقييد  حظر أأو حظر الألغام املضادة للأفراد( واتفاقية اذلخائر العنقودية والربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقية وتدمري تكل الألغام )اتفاقية

قودية رب القابةل لالنفجار. وقد ازداد عدد ادلول اليت انضمت لتفاقية اذلخائر العناس تعمل أأسلحة تقليدية معينة، املتعلق مبخلفات احل

 والربوتوكول اخلامس زايدة مطردة.

دوةل، وعىل الرمغ من عدم انضمم  162عند  2017حىت حزيران/ يونيو  حظر الألغام املضادة للأفراد اتفاقيةثبت عدد ادلول الأطراف يف و 

، ففي الس نوات الأخرية، بدأأ عدد من ادلول، مبا يف ذكل )عىل النحو الوارد ابلتقرير املرحيل الأخري( 2014أأي دول للمعاهدة منذ عام 

موافقة جملس املندوبني  2016لأخرية، أأعلنت رسيالناك يف عام الولايت املتحدة الأمريكية، يف اختاذ خطوات يف هذا الاجتاه. ويف ال ونة ا

ىل التصديق علهيا، ول تزال املشاورات جارية داخل احلكومة يف  عىل انضمهما للمعاهدة، وىه خطوة أأساس ية يف معليهتا ادلاخلية الرامية اإ

 هذا الصدد. 

زاةل ما يقرب مأأرقام هل توفرتأ خر عام  ، وهو2015ويف عام   171لغم مضاد للأفراد من الأرض، وتطهري ما يقرب من  158000ن ، مت اإ

فراد اليت  اتفاقيةعدد ادلول الأطراف يف  من املناطق امللغومة. وحاليًا بلغ مجموع 2مك متطلبات الإزاةل اس تمكلت حظر الألغام املضادة للأ

 51أأجل اس تخداهما اس تخدامًا منتجًا. وقد مت تدمري ما يتجاوز  حررت مساحات من الأرض من وبذكلدوةل،  26مبوجب املعاهدة 

 مليون لغم من خمزون الألغام املضادة للأفراد منذ أأن دخلت املعاهدة حزي النفاذ، وتتواصل اجلهود الرامية ملساعدة الضحااي، مبا يف ذكل

طا عاقةهؤلء اذلين ميثلون جزءًا من برامج/ مبادرات التمنية الأوسع نطاقًا يف اإ وعىل  .ر اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأشخاص ذوي الإ
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ىل اس تخدام امجلاعات املسلحة لغام، وهو ما يرجع أأساسًا اإ  الرمغ من أأن الس نتني املاضيتني قد شهدات ارتفاعًا يف عدد الضحااي اجلدد للأ

فراد، فال يزال ا لغام املضادة للأ  س تخدام هذا النوع من الأسلحة اندرًا نسبيًا. من غري ادلول وعدد من ادلول غري الأطراف للأ

يف املؤمتر الاس تعرايض  ا، اذلي مت اعامتده2019 -2014املضادة للأفراد يف س ياق خطة معل مابوتو حظر الألغام وجيري تنفيذ اتفاقية 

متام الوفاء ابلزتاماهتا ا فاقية حبلول عام حملددة زمنيًا مبوجب التالثالث. وأأكدت ادلول الأطراف يف هذه اخلطة طموهحا املمتثل يف ضمن اإ

لغام املضادة للأفراد، واس تفادة الناجني من الألغام من املشاركة يف جممتعاهتم مشاركة اكمةل عىل قدم 2025 ، وعدم ظهور حضااي جدد للأ

 املساواة.

للمعاهدة  واكنت ثالث دول قد انضمت، 2017يو حزيران/ يون  15دوةل يف  101 اتفاقية اذلخائر العنقوديةوقد بلغ عدد ادلول الأطراف يف 

  .2015بعد انعقاد جملس املندوبني لعام 

ذ دّمرت وواكن تنفيذ اتفاقية اذلخائر العنقودية مذهاًل بشلك عام،  ما من ادلول الأطراف دوةل  29ل س امي يف جمال تدمري اخملزوانت، اإ

مليون ذخرية  172عن تدمري ما يتجاوز  ذكل أأسفرو  .خالل العامني املنرصمنيمهنا دول مليون ذخرية عنقودية خمزنة، ست  1,4يقارب 

زاةل يف املائة  90وهو ما ميثل أأكرث من  –صغرية  من اخملزوانت املبلّغ عهنا من جانب ادلول الأطراف. وهناك أأيضًا تقدم يف العمل عىل اإ

ذ أأعلنت س بع دول امتثالها للزتاماهت أأعلنت ثالث  حني يفمنذ أأن دخلت املعاهدة حزي النفاذ، يف هذا الشأأن ا خملفات اذلخائر العنقودية، اإ

 عرشة دوةل أأخرى من ادلول الأطراف املترضرة أأهنا ُترز تقدمًا حنو ُتقيق هذا الهدف.

ودية اذلي قوجيري تنفيذ هذه الأنشطة يف س ياق خطة معل دوبروفنيك، اليت اعمتدها املؤمتر الاس تعرايض الأول لتفاقية اذلخائر العن

طار ذ، وتعرض ه2015انعقد يف عام  ىل لتنفيذ التفاقية والتصدي للتحدايت القامئة يف جمال ُتقيق العاملية والتنفيذ ع حمداثً  اً ه اخلطة اإ

زاةل الألغام ومساعدة الضحااي.  الصعيد الوطين واإ

نضمت االأسلحة التقليدية، املتعلق مبخلفات احلرب القابةل لالنفجار،  الربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقيةدوةل طرفًا يف  92واليوم هناك 

ري املتفجرة وحيدد الربوتوكول مسؤوليات ادلول فامي يتعلق حبمية املدنيني من خماطر اذلخرية غ .مخس مهنا للربوتوكول يف العامني املنرصمني

 ة. ويمتثل جانب همم من هذا الإطار يف التصدي للمشالكت النامجة عنأأو املرتوكة اليت ليست من الألغام الأرضية أأو اذلخائر العنقودي

زاةل  الأسلحة اليت تنفجر بفعل الضحية. وجتمتع ادلول الأطراف بصورة منتظمة لبحث املسائل املرتبطة بتنفيذ الربوتوكول، وعىل رأأسها اإ

دارة خمزوانت اذلخ احلرب وحسهبا وتدمريها؛ ومساعدة الضحااي؛ والتدابري خملفات من املتفجرات رية الوقائية العامة، مثل تكل املتعلقة ابإ

عداد التقارير الوطنية والتعاون.  واإ

لألغام قوية بصورة عامة، وتدين دول أأطراف كثرية ما يرد يف التقارير اليت تفيد بأأن ااملعاهدات الثالث ول تزال القواعد اليت حددهتا هذه 

زاء ذكل. وقد ساعد تنايم الصالت  املضادة للأشخاص أأو اذلخائر العنقودية قد اس تحخدمت يف الزناعات اجلارية، أأو تعرب عن ابلغ قلقها اإ

عاقة يف بني هذه املعاهدات واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأشخ زاء تذليل احلواجز اليت ياتباع اص ذوي الإ واهجها هنج أأكرث مشوًل اإ

عاقة والعجز.   الأشخاص اذلين يعانون من الإ

 2017-2015معل احلركة يف الفرتة 

  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر
 

ىل تعزيز  َمة ُتقيق واصلت اللجنة ادلولية هجودها الرامية اإ ة وخملَّفات لس تخدام الألغام الأرضية واذلخائر العنقوديعاملية املعاهدات املنظ 
القابةل لالنفجار، وتضمنت الأنشطة العمل مع امجلعيات الوطنية للتشجيع عىل الانضمم اإىل هذه الصكوك وتنفيذها، وتقدمي املساعدة  احلرب

 القانونية لدلول بشأأن وضع ترشيعات وطنية للوفاء ابلزتاماهتا ادلولية.
القابةل لالنفجار من بني املوضوعات اليت جرت مناقش هتا يف الندوات الوطنية  لغام الأرضية واذلخائر العنقودية وخملَّفات احلربواكنت الأ 

قلميية املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين اليت نظمهتا اللجنة ادلولية. وعقدت اللجنة ادلولية حلقيت معل يف مكبوداي )أ ذار/مارس  أأاير/مايو و والإ



6                                                                                                                                    CD/17/13 

 

 

 

( هبدف تيسري فهم متطلبات معاهدة اذلخرية العنقودية وتشجيع مكبوداي عىل النظر يف التصديق علهيا. كم عقدت اللجنة حلقة معل 2016
( ملساعدة املسؤولني عىل ُتسني فهمهم ملزااي وأ اثر الانضمم لتفاقية حظر الألغام املضادة 2016وطنية يف رسيالناك )اكنون الثاين/يناير 

قلمييني معنيني ابلأسلحة والقانون ادلويل الإنساين؛ انعقد أأوهلم يف سانت بطرسربج للأفر  رَضت املعاهدات الثالث يف اجامتعني اإ اد. وقد عح
(، وانعقد الثاين يف سان خوس يه دلول أأمرياك الالتينية. وقامت اللجنة ادلولية 2016ملمثيل كومونولث ادلول املس تقةل )ترشين الأول/أأكتوبر 

 القابةل لالنفجار. ًا بتحديث الكتيبات اليت تصدرها بشأأن اذلخائر العنقودية وخملَّفات احلربأأيض
 
ر العنقودية، ئاشاركت اللجنة ادلولية يف الاجامتعات الس نوية لدلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأفراد ويف اتفاقية اذلخو 

ات وكذكل اجامتعات هذه الفعاليادلولية ى الرئيس أأو انئب الرئيس، كم حرض خرباء اللجنة واكنت مشاركهتا يف معظم احلالت عىل مس تو 
الأسلحة التقليدية املتعلق مبخلفات احلرب القابةل لالنفجار واملؤمتر الاس تعرايض  ادلول الأطراف يف الربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقية

 .2016يدية، اذلي انعقد يف اكنون الأول/ديسمرب اخلامس لدلول الأطراف يف اتفاقية الأسلحة التقل 
، وقد تضمنت هذه الأنشطة تزويد الهيئات 6ونفّذت اللجنة ادلولية أأنشطة للوقاية من الألغام يف عدد كبري من البدلان أأو الس ياقات

لغام ويف لأ احلكومية املعنية مبسأأةل الألغام ابلتوجهيات احلصيفة والتدريب واملعرفة الفنية، ودمع امجلعيات الوطنية يف تنفيذ أأنشطهتا اخلاصة اب
 العمل بأأمان يف بيئة ملوثة ابلأسلحة أأو أأي مهنم. 

 
عادة التأأهيل البدين ومؤسسة  وتواصل اللجنة ادلولية، عرب برامج )اكنت تسمى يف السابق "الصندوق اخلاص املعين  MoveAbilityاإ

ماكنية الوصول اإىل هذه اخلدمات وُتسني  عادة التأأهيل البدين، بغية ُتسني اإ عاقة"(، تعزيز اخلدمات الوطنية لإ ابلأشخاص ذوي الإ
 جودهتا وتمنية القدرات احمللية لكفاةل اس تدامهتا. 

 
عاقات )بزايدة حوايل  398000اس تفاد أأكرث من  ،2016عام ويف  ( يف 2015عن عدد املس تفيدين يف عام  %9خشص من ذوي الإ

عادة التأأهيل البدين و كم اس تفاد مهنا أأيضًا ، من خمتلف املرشوعات اليت تدمعها اللجنة ادلولية، 7مجموعة كبرية من البدلان مصانع مراكز اإ
 . املكوانت ومؤسسات التدريب

 
ىل يةم الراهجودها  MoveAbilityعالوة عىل ذكل، واصلت مؤسسة  عادة التأأهيل البدين ابلبدلان املنخفضة  اإ تدعمي القطاعات املعنية ابإ

عادة التأأهيل البدين  اً مركز  27 قدمت دمعها لعدد ،2016ادلخل واملتوسطة ادلخل يف أأفريقيا وأ س يا وأأمرياك الالتينية، ويف عام  من مراكز اإ
 مؤسسات للتدريب. 5احلكومية واخلاصة، وعدد 

 امجلعيات الوطنية

جي وأأخرى للجهات املعنية، كم نظم دورات متهيدية للمتطوعني والعاملني للرتو جمهوردورات تدريبية لل  الصليب الأمحر الأسرتايلقدم 

، 2017للقانون ادلويل الإنساين ورفع الوعي بشأأن اس تخدام الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وغريها من الأسلحة املتفجرة. ويف عام 

فراد.ا عىل املسائل القامئة اليت أأاثرهتالصليب الأمحر الأسرتايل ركز   الألغام املضادة للأ

وات املسلحة دورات تدريبية منتظمة للقعقد  :هذه الأنشطةومن أأنشطة متنوعة تتعلق هبذه املسأأةل،  الصليب الأمحر البلجييكنفذ و 

ميداين  تدريب تنظميو البلجيكية، وعقد دورة س نوية بشأأن القانون ادلويل الإنساين تس هتدف موظفي احلكومة والصحفيني واحملامني، 

املدن يف يف رب حلاخملفات احلرب القابةل لالنفجار، ووحدة عن س نوي مع القوات املسلحة البلجيكية، يركز عىل الألغام املضادة للأفراد و 

قامة حوار منتظم مع 2017ورة املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين اليت نظمها يف فالندرز يف أ زار/مارس ادل . وحرصت امجلعية الوطنية عىل اإ

                                                 
ثيوبيامبا يف ذكل: أأخبازاي، أأرمينيا، أأذربيجان، البوس نة والهرسك، مكبوداي، كولومبيا، مجهورية كوراي ادلميقراطية، جيبويت، مرص،  6 يران، العاإ راق، اإرسائيل والأرايض احملتةل، ، الهند، اإ

 اء الغربية، المين، زميبابوي.تنام، الصحر ي ، طاجيكس تان، أأوكرانيا، فزنويال، في سورية، نيجرياي، ابكس تان، بريو، الصومال، ميامنارملكس يك، املغرب، الأردن، كينيا، لوس، لبنان، ا
، جواتاميل، غينيا ثيوبيااإ نغو ادلميقراطية، السلفادور، و مبا يف ذكل: أأفغانس تان، بنجالديش، بوروندي، مكبوداي، مجهورية أأفريقيا الوسطى، تشاد، الصني، كولومبيا، مجهورية الك 7

يران، العراق، اإرسائيل والأرايض احملتةل، لوس، لبنان، مايل، املكس يك،  سودان، ، نيبال، نيجرياي، ابكس تان، الفلبني، جنوب السودان، ال ميامناربيساو، الهندوراس، الهند، اإ

 ، تونس، المين.سورية
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نساين عىل تعزيز الوفاء ابلتعهدات اليت  احلكومة بشأأن هذه املسائل، كم معلت يف اجامتعات اللجنة الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإ

نساينقحط    .9وابلرتوجي هل ونرش مبادئه 8َعت يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني املعين بتنفيذ صكوك القانون ادلويل الإ

نساين  الصليب الأمحر الكوس تارييكدمع و  لواجبة التطبيق عىل ااجلهود اليت تبذلها حكومته هبدف الرتوجي لصكوك القانون ادلويل الإ

 اص عىل الألغام الأرضية واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار. ، مع الرتكزي بشلك خالأسلحة

عاقة يف اكنون  الصليب الأمحر الرنوجييشارك و  يف حلقة معل نظمهتا احلركة يف جنوب شق أ س يا بشأأن مساعدة الضحااي ودمج ذوي الإ

حدى شاكت البرتول ا2016الأول/ديسمرب  راهتا من عىل حسب استامث)الرنوجي( لكربى اململوكة لدلوةل . وعىل الصعيد الوطين، دعا اإ

 الرشاكت اليت تنتج اذلخائر العنقودية.

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

ز تقدم ملحوظ منذ انعقاد جملس املندوبني لعام  ، وعىل الرمغ من ذكل، ل يزال هناك عدد من التحدايت فامي يتعلق ابحلد من 2015أ حر 

اتيجية سرت ل اً اخملاطر والتصدي للمعاانة املس مترة اليت تسبهبا الألغام املضادة للأفراد واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار. ووفق

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

  ر الألغام املضادة مبوجب اتفاقية حظالواجبات الواقعة عىل عاتقها تذكري ادلول الأطراف بأأن تظل ملزتمة الزتامًا اتمًا بتنفيذ

 املتعلق تقييد اس تعمل أأسلحة تقليدية معينة حظر أأو امللحق ابتفاقيةامس للأفراد واتفاقية اذلخائر العنقودية والربوتوكول اخل

 ؛املوارد الاكفيةحشد مبخلفات احلرب القابةل لالنفجار، مبا يف ذكل، من خالل 

  تذكري ادلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأفراد واتفاقية اذلخائر العنقودية برضورة الوفاء ابللزتامات اليت قطعهتا

 ؛2015وخطة معل دوبروفنيك  2014خطة معل مابوتو يف 

 تفعل ذكل،  ة، اليت يف وسعها أأنتذكري ادلول الأطراف يف اتفاقية حظر الألغام املضادة للأفراد واتفاقية اذلخائر العنقودي

 ؛هاتني املعاهدتنيابلزتاماهتا بتقدمي املساعدة لدلول املترضرة والتعاون معها يف تنفيذ 

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

عض ادلول اس تخدام ب هناك تقارير وردت عنلغام املضادة للأفراد واذلخائر العنقودية أأو أأي مهنم، وأأن خمزوانت كبرية من الأ 

وهجات من غري ادلول لهذه الأسلحة يف الس نوات الأخرية، وأأن خملفات احلرب القابةل لالنفجار ل تزال ختلّف أأعدادًا كبرية من 

 الضحااي املدنيني لك عام. 

 

 الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن ج(

ىل تعزيز حمية املدنيني من الاس تخدام  "يدعو 2013عن جملس املندوبني لعام الصادر  7من منطوق القرار  4تنص الفقرة  ادلول اإ
طبيقًا صارمًا، وتفادي ين السارية ت العشوايئ للأسلحة القابةل لالنفجار وأ اثره، مبا يف ذكل عن طريق تطبيق قواعد القانون ادلويل الإنسا

ث أأثرًا واسعًا يف املناطق املكتظة ابلساكن".  د   اس تخدام الأسلحة القابةل لالنفجار اليت ُتح
 

                                                 
  OP320040تعهد - 2015 -للصليب الأمحر والهالل الأمحر والثالثون  املؤمتر ادلويل الثاين 8
 39OP3200 تعهد - 2015 -للصليب الأمحر والهالل الأمحر والثالثون املؤمتر ادلويل الثاين  9
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وتتالىق دعوة احلركة مع موقف اللجنة ادلولية من اس تخدام الأسلحة املتفجرة، اذلي اعتربت فيه: "أأنه ينبغي جتنّب اس تخدام الأسلحة 
ث أأثراً واسعاً يف املناطق املكتظة ابلساكن بسبب الاحامتل الكبري لل اثر العشوائية، وابلرمغ من عدم وجود حظر قانوين املتفجرة ال د  يت ُتح

 .10صحي لأنواع حمددة من هذه الأسلحة"
 

  التطورات الرئيس ية

ث أأثراً واسعاً  لس تخدام الأسلحة املتفجرة اليتأأظهر العامان املنرصمان بلك أأسف العواقب املدمرة  د   ابلساكن. وقد أأهوةليف املناطق امل ُتح

دح  قوايً  الزناعات املسلحة اجلارية، ول س امي يف الرشق الأوسط، أأن هناك احامتلً  أأكدت خدم هذه الأسلحة س تث أ اثر عشوائية حني تح أأن َُتْ

صاابت بني املدنيني،ضد أأهداف عسكرية تقع يف مناطق مكتظة ابلساكن. وهذا الاس تخدام سبب رئييس لوقوع  ولإحلاق الرضر  حضااي واإ

ىل تعطيل اخلدمات الأساس ية ىل و  ،يع املياهاكلرعاية الصحية وتوز ؛مبنازل املدنيني والبىن التحتية الأساس ية، وهو ما يؤدي بدوره اإ هتجري اإ

 الساكن املدنيني.

 2016عايم  املتحدة عن حمية املدنيني يف الزناعات املسلحة ليف تقريري الأمني العام للأمم وقد احتلت مسأأةل الأسلحة املتفجرة الصدارة

. واضطلعت كذكل املنظمت غري احلكومية، مبا فهيا تكل العامةل ُتت مظةل الش بكة ادلولية بشأأن الأسلحة املتفجرة، بدور همم يف 2017و

رة دبلوماس ية هتدف ملأأهوةل ابلساكن. وتقود أأسرتاليا مبادالتوعية ابلتاكليف البرشية الناجتة عن اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق ا

ىل تعزيز اعامتد الإعالن الس يايس بشأأن هذه املسأأةل،  ر ح املوضوع أأيضًا يفاإ  س ياق اتفاقية الأسلحة التقليدية. وقد طح

 2017-2015معل احلركة يف الفرتة 

  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر
 

وتعزيز موقفها ن  ابلساكأأهوةلاس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املعواقب واصلت اللجنة ادلولية الإعراب علنًا عن شواغلها بشأأن 
القانون متعددة الاختصاصات بشأأن هذه املسأأةل، ويشارك فهيا خرباؤها يف جمالت امحلاية و سرتاتيجية اتنفذ اللجنة ادلولية يف هذا الشأأن. و 

ًا والصحة والتلوث ابلأسلحة والقوات املسلحة والتصالت. وتعمتد اللجنة ادلولية يف هذه املسأأةل هنجًا قامئوالإساكن ادلويل الإنساين واملياه 
ملدنية تار من بعثاهتا امليدانية بتوثيق ال اثر العرضية املباشة عىل املدنيني والبىن التحتية ال س امي عرب: اضطالع عدد خم وعىل الأدةل، 

ىل  لس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن؛ وُتليل ال اثر املتوقعة لبعض الأسلحة املتفجرة وفق تصمميها، استنادًا اإ
جراء حوار مع القوات  املسلحة بشأأن الس ياسات واملمرسات العسكرية ذات الصةل. خصائصها الفنية، واإ

اخلدمات احلرضية أأثناء الزناعات املسلحة طويةل الأمد، كم نرشت ُتليلني فنيني يف  عنتقريرًا  2015ونرشت اللجنة ادلولية يف هناية عام 
اليت انعقدت وة ندال ات اخلرباء القانونيني، مثل يف س ياق اجامتع ايف هذا الشأأن ونرشهتأ راءها ، وعرضت املنظمة 201711و 2016عايم 

سان رميو ب اليت انعقدت عن حروب املدن، واملائدة املس تديرة بشأأن الأسلحة وس يادة القانون عىل الصعيد ادلويل  2015يف عام  ربوجب
فيديو حملارضة عن الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. وقد حصيفة وقائع و  2016ة يف عام . ونرشت اللجنة ادلولي2016يف عام 
طبعة من "احلرب يف املدن"، تضمنت عدة مقالت عن هذه املسأأةل واكنت مبثابة  2017يف عام  اجملةل ادلولية للصليب الأمحرأأصدرت 

 املدن. بشأأن حروب 2017دلورة املؤمترات ادلولية للجنة ادلولية لعام العامل املؤسس 
 

اطق أأن تنقل بوضوح رسائلها الرئيس ية بشأأن الأسلحة املتفجرة يف املنعىل وقد حرصت اللجنة ادلولية عىل مدى العامني املنرصمني 
، ويف اللجنة الأوىل للجمعية العامة للأمم املتحدة، ويف مناقشات 2016املنعقد يف عام  3ابلساكن يف فعاليات مثل: مؤمتر املوئل  املأأهوةل

 جملس الأمن التابع للأمم املتحدة بشأأن حمية املدنيني، ويف حمافل أأخرى.
                                                 

 -ل الأمحرادلويل احلادي والثالثني للصليب الأمحر والهال املؤمترتقرير  –القانون ادلويل الإنساين وُتدايت الزناعات املسلحة املعاصة  –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  10

31IC/11/5.1.2-  عىل املوقع:  – 42ص  - 2011ترشين الأول/أأكتوبر  –جنيف  -اللجنة ادلولية للصليب الأمحر

-int-conference/31-international-movement/31st-crescent-cross-https://www.icrc.org/eng/assets/files/red
ar.pdf-2-1-5-11-report-challenges-ihl-conference 

لهيا يف هذا اجلزء ،اللجنة ادلولية للصليب الأمحرمجيع املنشورات والواثئق الصادرة عن  11  www.icrc.org/ewpaمتاحة عىل املوقع:  ،واملشار اإ

https://www.icrc.org/eng/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/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-ar.pdf
http://www.icrc.org/ewpa
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 امجلعيات الوطنية

شوفن الس نوية اليت تناولت هذه املسأأةل، مبا يف ذكل، يف مسابقة فريتس اكل الرمسية يف عدد من الفعاليات  الصليب الأمحر البلجييكشارك 

نساين، ويف مسابقات القانون ادلويل الإنساين لطلبة اجلامعات ببلجياك لعايم  ، ويف أأنشطة توعية 2017و 2016عن القانون ادلويل الإ

 ة. للقوات املسلحة البلجيكيلتدريب اليت نظمها اامجلهور. كم أأدمج الصليب الأمحر البلجييك هذا املوضوع مضن فعاليات 

 املسأأةل يف املؤمتر الس نوي للمستشارين القانونيني ابلقوات املسلحة الأملانية والصليب الأمحر الأملاين يف الصليب الأمحر الأملاين عرضو 

تيلنجن يف عام   والعراق.سورية ، وطرهحا يف التصالت العامة بشأأن الزناعات اجلارية، مثل تكل اليت تشهدها 201512اإ

الضوء  اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، وتسليطتعزيزه ملوقف احلركة بشأأن  الصليب الأمحر الرنوجييواصل و 

يف املدن وفامي يتعلق مبوقفها  ا حرابً خوضهلرنوجي اختاذها فامي يتعلق بقواهتا املسلحة عند عىل التدابري الس ياس ية والعسكرية اليت يتعني عىل ا

زاء العمليات ادلولية ذات الصةل. كم شاركت امجلعية الوطنية يف مائدة مس تديرة وطنية يف هذا الشأأن انعقدت يف أ ب/أأغسطس  ، 2016اإ

 للمشاركة يف العمليات ادلبلوماس ية ادلولية ذات الصةل.فهم وولية راخسني للرنوجي ل  التوصلاكن الهدف مهنا 

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

دها املدنيون من د الاهامتم ابلتاكليف الباهظة اليت يتكبداز توقع أأن يمن امل ابلساكن، املناطق املأأهوةل مع تنايم خوض الأعمل العدائية يف 
  الس نوات املقبةل، مبا يف ذكل عىل جداول الأعمل الوطنية وادلولية.جراء اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف تكل املناطق يف

  :وس تواصل اللجنة ادلولية عىل سبيل الأولوية، الاضطالع مبا ييل
  اس ية ابلساكن، مبا يف ذكل أ اثرها العرضية عىل اخلدمات الأس املأأهوةلتوثيق أ اثر اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق

 وعىل رفاه الساكن املدنيني، والتوعية بتكل ال اثر؛
  قامة حوار مع القوى املسلحة بشأأن الس ياسات واملمرسات العسكرية القامئة واملتعلقة ابس تخدام الأسلحة املتفجرة ليت ااإ

ث أأثرًا واسعاً  د  ىل احلد من أ اثر تكل الأسلحة عىل املدنيني ، وذكل هبدف ُتديد املُتح مرسات السلمية اليت هتدف اإ
  واملمتلاكت املدنية؛

  قامة حوار مع ادلول واجلهات املعنية الأخرى عىل أأساس موقف احلركة وقواعد القانون ادلويل الإنساين ذات الصةل، بغية اإ
ىل توضيح تفسري هذه القواعد عند تطبيقها هوةل عىل اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأ  ُتديد مدى احلاجة اإ

 ابلساكن.

وسيمت دمع الأعمل املذكورة أأعاله عن طريق نرش تقرير اللجنة ادلولية اذلي يتضمن مجموعة من التوصيات، وميكن أأن تواصل 
الإنسانية  وعى بشأأن التداعياتامجلعيات الوطنية تعزيز دورها يف هذه اجلهود، حسب الاقتضاء ووفق قدراهتا، من خالل رفع ال

زاء هذه  لس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، ومن خالل تشجيع احلكومات عىل تبيّن موقف احلركة اإ
 الأسلحة. 

 تكنولوجيات احلرب اجلديدة( د

معان النظر يف ال اثر الإنسانية املمكنة  يدعو"  2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7من منطوق القرار  5تنص الفقرة  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 ا ىل اإ ام املنصوص عليه لأسلحة مبقتىض الالزت اذلاتية التشغيل وكذكل احلرب الس يربانية، واإ
 (". 36يف الربوتوكول الإضايف الأول )املادة 

                                                 
سالم والزناع جمةل القانون ادلويل لل "، nAnwendung militärischer Gewalt in dicht besiedelten Gebiete" -هومر" و"اكتيا شوبريل" ستيفاين " 12

 104 - 100ص  - 2015 - 3رمق  - 28اجملدل  -املسلح 
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 ( منظومات الأسلحة اذلاتية التشغيل1-د

 التطورات الرئيس ية

العامني املنرصمني.  مدىعىل وادلويل  النقاش بشأأن منظومات الأسلحة اذلاتية التشغيل زخمً كبريًا عىل الصعيدين الوطيناكتسب 
طار اتفاقية الأسلحة التقليدية انعقد الاجامتع غري الرمسي الثالث للخرباء وقد  ة التشغيل الفتاكة" بشأأن "منظومات الأسلحة اذلاتييف اإ

، 2016، ويف املؤمتر الاس تعرايض اخلامس لتفاقية الأسلحة التقليدية، اذلي انعقد يف اكنون الأول/ديسمرب 2016يف نيسان/أأبريل 
 . 2017ين الثاين/نومفربترش  17-13أأنشأأت ادلول الأطراف "فريق اخلرباء احلكوميني"، اذلي س يعقد اجامتعه الأول يف جنيف يف 

 
، 13فامي يتعلق ابلقوة الفتاكة ومسأأةل التفويض ابس تخداهما بأأمهية رئيس ية" ابلخنراط البرشي املالمئ أأقرت ادلول بأأن "تتسم ال راء املتعلقة

ني اجلديد عىل فريق اخلرباء احلكومي –اليت اكنت قد دعت لفرض قيود عىل اس تقاللية منظومات الأسلحة  –وحثت اللجنة ادلولية 
ا الرتكزي عىل ُتديد نوع ومدى التحّك البرشي الالزمني للوفاء ابللزتامات القانونية والاعتبارات الأخالقية. وواصلت امحلةل اليت نظمهت

 ُتت شعار "وقف أأهجزة الروبوت القاتةل" دعوهتا لفرض حظر عىل "الاس تقالل الاكمل ملنظومات الأسلحة"املنظمت غري احلكومية 
من خالل بروتوكول جديد لتفاقية الأسلحة التقليدية، وقد أأقرت معظم ادلول  –من دون "ُتّك برشي فعال" تكل املنظومات  –

ي عليه عىل منظومات الأسلحة واس تخدام القوة، دون ُتديد ما ينطو التحّك البرشي برضورة احلفاظ عىل الأطراف يف هذه التفاقية 
 ذكل من الناحية العملية.

 
 2017-2015معل احلركة يف الفرتة 

  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر
 

 قامت اللجنة ادلولية ببلورة موقفها القانوين والس يايس بشأأن منظومات الأسلحة اذلاتية التشغيل. وعقدت اللجنة الاجامتع ادلويل الثاين
من اخلرباء املس تقلني للنظر يف "تداعيات تزايد  اً وعدد دوةلً  20، اذلي مض خرباء من 2016للخرباء بشأأن هذه املسأأةل يف أ زار/ مارس 

ملنظومات الأسلحة"، وقد ركز الاجامتع عىل ادلروس املس تفادة من التشغيل اذلايت يف الأسلحة املتوفرة،  التشغيل اذلايت للوظائف احليوية
لحة يف س ياق اتفاقية الأساملنعقدة املناقشات ادلولية اللجنة ادلولية يف وأأسهمت ، 201614ونرش تقرير عن الاجامتع يف أأيلول/سبمترب 

ذ قامت بنرش ورقة توحض موقفها الهنايئ يف اجامتع اخلرباء الثالث لتفاقية الأسلحة التقليدية ملعين مبنظومات الأسلحة ذاتية ا التقليدية، اإ
 . 201615، واملنعقد يف نيسان/أأبريل التشغيل الفتاكة

 
قلميية الأخرى بشأأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل مع ادلول ومع اخلرباء شاركت اللجنة ادلولية يف  عدد من املناقشات الثنائية والإ

قلميي اذلي نظمته اللجنة ادلولية بشأأن تكنولوجيات احلرب اجلديد  ةالقانونيني والعسكريني والفنيني. وتضمنت هذه املناقشات الاجامتع الإ
جراء مزيد من التحليل للمسائل القانونية والفنية والأخالقية احمليطة هبذا . 2016يف سول يف أأيلول/سبمترب  وتضطلع اللجنة ادلولية ابإ

طار التحضري لالجامتع الأول لفريق اخلرباء احلكوميني املزمع انعقاده يف ترشين الثاين/نومفرب   .2017املوضوع، وذكل يف اإ

                                                 
 ب-2الفقرة  – رئيس اجامتع اخلرباء غري الرمسي املعين مبنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل قدهما اليت 2016توصيات املؤمتر الاس تعرايض  –الأمم املتحدة  13

 Systems: Implications of Increasing Autonomy in the Critical Functions Autonomous Weapon -اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  14

sof Weapon –  متاح عىل املوقع: – 2016أأيلول/سبمترب  –جنيف  –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر-https://www.icrc.org/en/publication/4283 

systems-weapons-autonomous 
تقييد  حظر أأو ورقة مقدمة لجامتع اخلرباء لتفاقية –  sViews of the ICRC on autonomous weapon system–اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  15

متاحة عىل املوقع:  – 2016نيسان/أأبريل  11 -اس تعمل أأسلحة تقليدية معينة املعين مبنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة 

system-weapon-omousauton-icrc-https://www.icrc.org/en/document/views 

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems
https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems
https://www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon-system


11                                                                                                                                    

CD/17/13 

 

 

 

 امجلعيات الوطنية

الأمحر الفنلندي،  الصليبو الصليب الأمحر البلجييك، حكومات بالدها يف هذه املسأأةل، مبا يف ذكل  شارك عدد من امجلعيات الوطنية مع

 والصليب الأمحر الهولندي، والصليب الأمحر السويدي، والصليب الأمحر السويرسي.

، 201616مقال كتبه أأحد أأفراد القوات املسلحة الأسرتالية عن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل يف عام  الصليب الأمحر الأسرتايلنرش 

 كم دمع تقدمي دورة عن القانون ادلويل الإنساين جبامعة تشارلز داروين، تضمنت جلسة اكمةل تناولت هذه الأسلحة.

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

يد الاس تقالل اذلايت يف منظومات الأسلحة شاغاًل ملحًا، ول س امي يف ضوء التطورات التكنولوجية ابتت التحدايت اليت جنمت عن تزا
الرسيعة يف منصات الأسلحة الروبوتية املزودة مبنظومات اس هتداف تعمل ابلربجميات، ومن مث، يتعني عىل مجيع مكوانت احلركة، حسب 

 اخلرباء احلكوميني عىل حنو عاجل. فرق ضطالع بعمل الاقتضاء ووفق قدراهتا، أأن ُتّث احلكومات عىل الا
يف منظومات الأسلحة ي التحّك البرش عىل بقاء ن مجيع ادلول الأطراف يف اتفاقية الأسلحة التقليدية تقريبًا قد أأقرت برضورة الإ لأ ونظرًا 

ن الاعتبارات القانونية والأخالقية. م نبعالبرشي اليت ت يتعني عىل فريق اخلرباء احلكوميني النظر يف العناص العملية للتحّك ؛ واس تخدام القوة
ىل تقيمي واقعي  وترى اللجنة ادلولية أأنه يتعني عىل فريق اخلرباء احلكوميني جعل العالقة بني الإنسان والآةل يف صدارة املناقشات، استناداً اإ

 شغيلية.ملتوفرة من الناحية القانونية والفنية والت للتكنولوجيا، يتضمن ادلروس املس تفادة من منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل ا
 

للأسلحة اليت ميكن التحّّك هبا عن بعد )ل س امي الطائرات املسلحة بال ونظرًا لزايدة اس تخدام ادلول وامجلاعات املسلحة من غري ادلول 
بوتية جوًا وبرًا ة الرتكزي عىل منصات الأسلحة الروومع زايد. ؛ س تواصل اللجنة ادلولية مشاركهتا يف املناقشات القانونية ذات الصةلطيار(

نسانية.  وحبرًا، من املهم مواصةل مراقبة تداعياهتا الإ

 الأسلحة الس يربانية (4-2

 التطورات الرئيس ية

لأغراض عدائية من املسائل اليت تشلك قلقًا مزتايدًا ل ينقطع هيدد أأمن احلكومات والأشخاص واملؤسسات  اس تخدام الفضاء الس يرباين

ووسائل الإعالم، وتشمل هذه املسأأةل تطوير ادلول لقدرات عسكرية جهومية س يربانية، وزايدة خطر الهجمت الس يربانية يف الزناعات 

بالغ علين عن اس تخدام العمليات الس يربانية ضد البىنوابلفعل، شهدت الفرتة قيد الاس تع املسلحة. لتحتية الأساس ية يف ا راض أأول اإ

حاةل الزناع املسلح، واليت أأسفرت عن انقطاع التيار الكهريب، كم شهدت زايدة يف الهجمت الس يربانية عىل الش باكت اخلاصة والعامة يف 

حداث عطل مؤقت يف هذه الش باك ىل اإ  ت.حاةل السمل، مما أأدى اإ

ن تنفيذ جهمت س يربانية عىل ش باكت النقل  نسانية وخمية حىت ال ن، فاإ وعىل الرمغ من أأن احلرب الس يربانية مل تسفر عن عواقب اإ

حلاق أأرضار  وش باكت الكهرابء والسدود واملرافق الكمييائية أأو النووية ميكن أأن يتسبب يف وقوع عدد كبري من الضحااي بني املدنيني واإ

ت املدنية أأو أأي مهنم. ولهذا السبب، ينبغي توجيه مزيد من الاهامتم عىل الصعيد ادلويل لضمن أأن احلدود اليت فرضها جس مية ابملمتلاك

امية ر القانون ادلويل الإنساين بشأأن سري الأعمل العدائية محلاية الساكن املدنيني تطبق وُترتم يف الفضاء الس يرباين. وقد واهجت اجلهود ال

جراء مناق  ىل اإ املعين  التابع للأمم املتحدة اخلرباء احلكوميني شات متعددة الأطراف بشأأن هذه املسائل ُتدايت كبرية، ول س امي يف فريقاإ

 يف س ياق الأمن ادلويل. املعلومات والتصالت ابلتطورات يف ميدان

                                                 
 2016 - 1رمق  -جمةل القانون ادلويل الإنساين  -“”Business, IHL and ‘killer robots -داميان كوبالند  16
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 2017-2015معل احلركة يف الفرتة 

نساين وتطبيقه يف تعرضت اللجنة ادلولية قراءة موسعة للتحدايت اليت  قريرها عن تفرضها احلرب الس يربانية لتفسري القانون ادلويل الإ

. 201517القانون ادلويل الإنساين وُتدايت الزناعات املسلحة املعاصة اليت قدمته للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، اذلي انعقد يف عام 

ن املناقشات الأاكدميية والعامة واحلوارات الثنائية واملتعددة الأطراف مع ادلول؛ مواستنادًا اإىل ذكل، واصلت اللجنة ادلولية مشاركهتا يف 

نسانية اليت من احملمتل أأن تنجم عهنا، ولفت انتب ه اأأجل الفهم الأفضل لهذه التكنولوجيا اجلديدة املس تخدمة يف جمال احلرب والتاكليف الإ

ىل أأمهية  للمدنيني،  احلفاظ يف الفضاء الس يرباين عىل امحلاية اليت يكفلها القانون ادلويل الإنساينادلول والأطراف الأخرى يف الزناع املسلح اإ

َمَن ذكل املشاركة يف حلقيت معل نظمهم معهد الأمم املتحدة لبحوث نزع السالح ابلتعاون مع ادلول املشاركة يف فريق اخلرباء  وقد تضَّ

  للأمم املتحدة. التابع احلكوميني

 ت املس تقبليةالفرص والتحداي

فادة عىل املوضوعات التاليةاجلهات املعنية الأخرى سرتكّز اللجنة ادلولية يف الس نوات املقبةل يف مناقشاهتا مع ادلول و  ، هبدف اإ
 : يةوالس ياسات املناقشات القانونية 

  اكتساب فهم أأوسع نطاقًا للتاكليف الإنسانية احملمتةل للحرب الس يربانية؛ 
 الفضاء الس يرباين يف القانون ادلويل الإنساين يف الفضاء الس يرباين، مبا يف ذكل توضيح ما يشلك جهوماً  توضيح كيفية انطباق 

 لغاايت تطبيق قواعد هذا القانون املعنية حبمية الساكن املدنيني؛
 التدابري اليت ميكن اختاذها محلاية البىن التحتية املدنية الأساس ية من أ اثر الهجمت الس يربانية؛ 
  تعراضس  الا افرضها هذسلحة الس يربانية والتحدايت اليت أأمهية الاس تعراض القانوين للأ . 

 الاس تعراض القانوين للأسلحة اجلديدة -3

 التطورات الرئيس ية

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

ادلويل. والاس تعراض القانوين للأسلحة اجلديدة أأمر رضوري حىت لدلول غري الأطراف يف الربوتوكول الأول الإضايف، مبقتىض القانون 
 العدائية وفق الزتاماهتا ادلولية. الأعمل ليك تضمن أأن قواهتا املسلحة قادرة عىل خوض 

 
ية، الرتكزي ومات الأسلحة ذاتية التشغيل والأسلحة الس يربان واصلت املناقشات اجلارية بشأأن تكنولوجيات احلرب اجلديدة، ول س امي منظ

جراء الاس تعراض القانوين لأي مسائل جديدة تطرأأ نتيجة لس تخدام هذه التكنولوجيات.  36عىل ُتسني تنفيذ املادة   وعىل مراعاة اإ

 2017-2015معل احلركة يف الفرتة 

  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر

، ول س امي يف س ياق اتفاقية الأسلحة التقليدية، وحثت ادلول، الىت مل تفعل ذكل بعد، 36التأأكيد عىل الزتام املادة واصلت اللجنة ادلولية 

جراءات دامئة لتنفيذ اس تعراضات حازمة متعددة الاختصا ن ادلول يف حوار مع عدد م صات. وشاركت اللجنة ادلولية أأيضاً عىل وضع اإ

طار معلية التحديث اجلاريةبشأأن الس ياسات واملمرسات اليت تع  اص ابلس تعراض دلليلها اخل متدها يف اس تعراض الأسلحة، وذكل يف اإ

 س يتناول التحدايت اليت فرضهتا تكنولوجيات احلرب اجلديدة.، اذلي 2006 اجلديدة للأسلحة والوسائل والأساليب احلربية القانوين

                                                 
 -لأمحر والهالل الأمحر ا تقرير املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب –القانون ادلويل الإنساين وُتدايت الزناعات املسلحة املعاصة  –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  17

32IC/15/11 -  44-39ص  – 2015ترشين الأول/أأكتوبر  –جنيف  -اللجنة ادلولية للصليب الأمحر 

https://www.icrc.org/ar/download/file/15061/32ic-report-on-ihl-and-challenges-of-armed-conflicts.pdf 

https://www.icrc.org/ar/download/file/15061/32ic-report-on-ihl-and-challenges-of-armed-conflicts.pdf
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زاء هذا املوضوع يف مجموعة من الاجامتعات، مبا يف ذكل اجامتع اخلرباء غري الرمسي املعين مبنظومات الأ  سلحة وعرضت اللجنة ادلولية أ راءها اإ

انعقدت  اليت؛ واملائدة املس تديرة بشأأن الأسلحة وس يادة القانون عىل الصعيد ادلويل 2016يف نيسان/أأبريل اذلي انعقد ذاتية التشغيل، 

، اذلي نظمته وزارة ادلفاع الربيطانية يف 36؛ واملنتدى الس نوي لس تعراض الأسلحة مبوجب املادة 2016سان رميو يف أأيلول/سبمترب ب 

 .2016ترشين الأول/أأكتوبر 

 امجلعيات الوطنية

، بتعزيز وضع 2015تعهداً مشرتاكً مع اململكة املتحدة يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، اذلي انعقد يف عام  الصليب الأمحر الربيطاينأأصدر 

آليات فعاةل لس تعراض الأسلحة والتشجيع عىل تبادل أأفضل املمرسات، ول س امي فامي يتعلق بتكنولوجيات احلرب اجلديدة.  أ

جراء منوذ ي لس تعراض الأسلحة مبوجب املادة ابإ لأمحر ادلمناريك الصليب اطالبت وزارة ادلفاع ادلمناركية و  ، 36سداء املشورة بشأأن اإ

السويد واململكة ، حرضها مشاركون من سويرسا و الصليب الأمحر الفنلندي ولتحقيق هذه الغاية شاركت امجلعية الوطنية يف تنظمي ندوة مع

هيا ز التبادل بني سلطات بالد الشمل الأورويب واملمثلني ذوي اخلربة لدلول اليت دلاملتحدة واللجنة ادلولية، واكن الهدف من الندوة تعزي

جراء قامئ مبوجب املادة    .36اإ

حوارًا مع السلطات بشأأن املسائل املتعلقة ابلأسلحة، ول س امي يف اللجنة الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل  الصليب الأمحر الأملاينأأجرى و 

جراء الاس تعراض اذلي تطبقه أأملانيا مبوجب املادة ملتقامس الإنساين،   .36وقف احلركة بشأأن اإ

ابلرنوجي تنفيذًا أأكرث حزمًا، مبا يف ذكل، الرتكزي بشلك خاص عىل املسائل اليت أأاثرهتا  36عىل تنفيذ املادة  الصليب الأمحر الرنوجييحث و 

عادة تعريف وُتسني الاس تعراض اخلاص هبا مبوجب املادة منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل. وتقوم احلكومة الرنوجيية حال  ،  36يًا ابإ

 من معلية احلصول عىل الأسلحة للقوات املسلحة الرنوجيية.ابعتباره جزءًا 

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

آليات دامئة لتقيمي مرشوعية الأسلحة اجلديدة سوى عدد قليل من 36يظل التحدي قامئًا بشأأن ُتسني تنفيذ املادة  ، حيث مل يقم بوضع أ

الالزتام، مبا ول هبذا تذكري ادلادلول حىت ال ن. ومواصةل تسليط الضوء عىل التكنولوجيات اجلديدة للحرب يتيح ملكوانت احلركة فرصة 

 شأأن كيفية الوفاء به.ب وتزويد ادلول ابلتوجيه العميل زتامات السابقة اليت قطعهتا عىل نفسها يف املؤمترات ادلولية، يف ذكل، الال

ز ز وس تواصل اللجنة ادلولية العمل مع ادلول بشلك ثنايئ ويف املنتدايت املتعددة الأطراف، مثل اجامتعات اتفاقية الأسلحة التقليدية. وس تع

جراءات اس تعراض الأسلحة. وعىل امجلعيات الوطنية أأن ُتّث حكوماهتا، حسب الاقتضاء  اللجنة أأيضًا تبادل آليات واإ اخلربات بشأأن أ

ن مل تكن قد أأجنزت ذكل بعد، وس تقوم اللجنة ادلولية بتحديث  آليات لس تعراض الأسلحة، اإ جراءات أأو أ ووفق قدراهتا، عىل وضع اإ

اجلديدة، اذلي س يكون مبثابة أأداة قمية لدلول اليت تسعى لوضع  لوسائل والأساليب احلربيةللأسلحة وا دليلها اخلاص ابلس تعراض القانوين

 مثل هذه الإجراءات. 

 الأسلحة الكمييائية والبيولوجية -4

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

جراءات بغية بيولوجية جمددًا منع ظهور الأسلحة الكمييائية وال  التطورات العلمية والتكنولوجية اليت ميكن أأن يحساء اس تخداهما، واختاذ اإ
 ومنع اس تخداهما". 
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 التطورات الرئيس ية

نتاج وختزين واس تعمل الأسلحة الكمييائية وتدمري تكل الأسلحة )اتفاقية حظر الأسلحة عىل الرمغ من أأن  اتفاقية حظر اس تحداث واإ
ذ وصل عدد ادلول الأطراف هبا  ية؛ش به عامل ابتت  الكمييائية( حمظورًا حظرًا مطلقًا ابت اس تخدام الأسلحة الكمييائية  ندوةل، وأأ  192اإ

نساين العريف  يف يف  مس متراً الأسلحة ذه هاس تخدام زال ال يفالأطراف يف الزناع املسلح،  عىل مجيعق يطب واجب الت الالقانون ادلويل الإ
 .نظمة حظر الأسلحة الكمييائية( ويف العراقمل قائق التابعة )وفقًا ملا أأكدته بعثة تقيص احلسورية 

 
يف عالج س بع  ،2017يف مطلع أ زار/مارس  ،مبستشفى غرب أأربيل للطوارئالطبية التابعة للجنة ادلولية الفرق ساعدت العراق، ففي 

راض اليت اليت ظهرت علهيم تتفق مع الأعض امن حضااي الأسلحة الكمييائية أأصيبوا من جراء القتال حول مدينة املوصل، واكنت الأعر 
 .18املودلة للبثور تنجم عن التعرض للعوامل

 
نف  ون، جنحت مبادرة أأسرتاليةاذ القانوفامي يتعلق ابلشواغل املنفصةل بشأأن تطوير املواد الكمييائية شديدة السمية واس تخداهما كأسلحة لإ

يروسولت اإ املواد الكمييائية اليت تؤثر عىل اجلهاز العصيب املركزي ُتويل مسأأةل دوةل بشأأن  36 تأأييدكسب  سويرسية مشرتكة يف ىل اإ
نفاذ القانون، ىل عقد مناقشة بني ادلول الأطراف يف  لأغراض اإ لحة الكاميئية اتفاقية الأسلحة الكمييائية ملنع ظهور الأسوقد دعت املبادرة اإ

 .19اً جمدد

نتاج وختزين الأسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكس ينية وتدمري تكلاتفاقية حظر يف عدد ادلول الأطراف  وصلقد و   اس تحداث واإ

ىل  ال ن)اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية(  الأسلحة ىل ت ، بعد أأن انضمت أأجنول وكو طرفاً  دوةل 178اإ ديفوار وغينيا وليبرياي ونيبال اإ

نساملعاهدة يف العامني الأخريين. ول تزال القاعدة اليت  اين ُتظر اس تخدام الأسلحة البيولوجية قوية، ويه كذكل جزء من القانون ادلويل الإ

كتفيش  ؛يةالتفيش الطبيعي للأمراض املعدأأظهر عىل الرمغ من ذكل، ومل ترد أأية تقارير عن اس تخدام الأسلحة البيولوجية. و  ،العريف

يبول يف غينيا وليبرياي وسرياليون بني عايم  عواقب ال، 1132320عىل الأقل وأأودى حبياة  28646واذلي أأصاب ، 1620- 2014جاحئة اإ

آليات الاس تجابة ادلولية يف ضعف، وسلطت الضوء عىل تعّمد لهذا املرضامل نرش ال أأن تنجم عن من احملمتل اليت  ة يالطوارئ الصح الت ح أ

 ية.مل العا

، ومل يصدر 2016ترشين الثاين/نومفرب  25-7الأسلحة البيولوجية جبنيف يف  حظروقد انعقد املؤمتر الاس تعرايض الثامن بشأأن اتفاقية 

ورات يف يف التفاق عىل برانمج معل بني ادلعنه سوى اس تعراض حمدود للغاية لالتفاقية وموادها، عالوة عىل ذكل، أأخفق هذا املؤمتر 

 دلمع تنفيذ املعاهدة. 2020- 2017املس تقبل للفرتة 

 2017-2015ة معل احلركة يف الفرت 

  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر
 

ادلول مؤمترا ذكل  مبا يفيف املنتدايت متعددة الأطراف، وسورية ية يف العراق ئ ايالأسلحة الكمي اس تخدام أأدانت اللجنة ادلولية بشدة 
قدا ، الأطراف يف اتفاقية الأسلحة الكمييائية ويف التصالت ، 2016ديسمرب  الأول/اكنون و  2015ديسمرب  اكنون الأول/يف الذلان عح

وقد أأكدت اللجنة  ة،يف ال ونة الأخري وسورية رد عىل اس تخدام الأسلحة الكمييائية يف العراق تكل املتعلقة ابل، مبا يف ذكل، العامة الأخرى
 ة مع ادلول.التصالت الثنائياحلظر املطلق املفروض عىل اس تخدام الأسلحة الكمييائية، علنًا ويف ادلولية بصفة منتظمة عىل 

                                                 
 اللجنة ادلولية تدين بشدة اس تخدام الأسلحة الكمييائية يف حميط املوصل –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  18

/weapons-chemical-use-condemns-strongly-icrc-/document/iraqarhttps://www.icrc.org- - 2017أ ذار/مارس  3 -حصفي  بيان –

mosul-around 
يروسولت املواد الكمييائية اليت تؤثر عىل اجلهاز العصيب املركزي ُتويل  –منظمة حظر الأسلحة الكمييائية  19 ىل اإ نفاذ القانوناإ اكنون  NAT.3/Rev.3-C- 2/21 - لأغراض اإ

 2016الأول/ديسمرب 
 reports-situation-http://apps.who.int/ebola/ebola. (2016أ زار/مارس  27)بياانت حىت Ebola Situation Reports  –منظمة الصحة العاملية  20

https://www.icrc.org/ar/document/iraq-icrc-strongly-condemns-use-chemical-weapons-around-mosul
https://www.icrc.org/ar/document/iraq-icrc-strongly-condemns-use-chemical-weapons-around-mosul
https://www.icrc.org/ar/document/iraq-icrc-strongly-condemns-use-chemical-weapons-around-mosul
http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports
http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports
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الأسلحة الكمييائية  يف اتفاقيةدلول الأطراف لول س امي يف الاجامتعات الس نوية  –من انحية أأخرى، واصلت اللجنة ادلولية تعزيز موقفها 

نفاذ القانون مياس تخدام املواد الكمييائية الس أأن يقترص برضورة  – وخالل املناقشات الس ياس ية والقانونية اليت عقدهتا ادلول ة كأسلحة لإ

 ملاكحفة الشغب حفسب.لتكون عوامل 

رضورة: ت عىل أأكدو ، 2016 يف عام الأسلحة البيولوجيةحظر ملؤمتر الاس تعرايض لتفاقية واوشاركت اللجنة ادلولية يف اللجنة التحضريية 

انعاكسات وتقيمي  ؛حاةل اس تخدام الأسلحة البيولوجيةزايدة التأأهب ملساعدة الضحااي يف و  ؛لرصد الامتثال وتقيميهوضع وسائل فعاةل 

ىل تعزيز ُتقيق عاملية املعاهدة وتنفيذها عىل الصعيدالتطورات يف العلوم والتكنولوجيا تقياميً فعاًل؛  كم  .الوطين ومواصةل اجلهود الرامية اإ

 .21ه الأسلحةلرفع وعي قطاع أأوسع من امجلهور بشان خماطر هذابلرسوم املتحركة أأنتجت فيديو 

يبول يفيف ُتليل ادلروس املس تفادة من بصفة خاصة سهمت اللجنة ادلولية أأ و  نسانية لس تخدام اأأي  التفيش الطبيعي جلاحئة اإ س تجابة اإ

سلحة الأ  . كم معلت اللجنة الوطنية عىل تعزيز تنفيذ اتفاقييت22هذا الاس تخداماحلد من العواقب الوخمية ل الأسلحة البيولوجية هبدف 

قلميية يف ذكل الكمييائية والبيولوجية عىل الصعيد الوطين، مبا  ية الأسلحة البيولوجية برسيالناك لصياغة بشأأن اتفاق اب املعنيةعقد حلقة العمل الإ

 .2016يف ترشين الأول/أأكتوبر 

 امجلعيات الوطنية

للرأأى عن عدم  عىل الإنرتنت مقالً الصليب الأمحر الأسرتايل  نرشامجلعيات الوطنية يف هذا املوضوع. فعىل سبيل املثال،  عدد نشط
هذه يف ما ينفذه من  احلظربدمج أأشاكل  الصليب الأمحر البلجيىك. ويقوم ية مبوجب القانون ادلويل الإنساينئ ايمرشوعية الأسلحة الكمي 

نساين لتوعية ابلقانون ادلويلأأنشطة ل  ، وقدم معلومات لوزارة اخلارجية ةيالكمييائ ، وقام بتنفيذ اتصالت عامة لتعزيز املعرفة حبظر الأسلحة الإ
لصليب الأمحر الأملاين االأسلحة البيولوجية. وتصدى حظر البلجيكية عن مواقف اللجنة ادلولية بشأأن املؤمتر الاس تعرايض الثامن لتفاقية 

 . ياالإنساين بأأملان  والبيولوجية يف اللجنة الوطنية املعنية ابلقانون ادلويلئية الكميياللمسائل املتعلقة ابلأسلحة 

 الفرص والتحدايت املس تقبلية

املسلحة عىل  ث ادلول والأطراف يف الزناعاتيف املنتدايت املتعددة الأطراف حلالثنائية ومشاركهتا  س تواصل اللجنة ادلولية مشاركهتا
هذا النوع  ملوقفها ادلاعي اإىل رضورة اقتصار اس تخداموحلشد دمع ادلول  للأسلحة الكمييائية والبيولوجية، احلظر املطلقأأشاكل احرتام 

سهام وستسعى اللجنة ادلولية نفاذ القانون. من الأسلحة كأسلحة لإ  ىل تعلالإ  . البيولوجيةالأسلحة ظر حتنفيذ اتفاقية  زيز يف اجلهود الرامية اإ

  الاس تنتاجات  -4

بدمع املبادرات اخملتلفة للجنة ادلولية وامجلعيات ، 7اليت يغطهيا القرار الأسلحة ملسائل اكمل النطاق ال بشأأنشهد العامان املنرصمان تقدمًا 
  الوطنية.

الأسلحة عىل  ةفروضاحلظر والتقييد املأأشاكل تنفيذ ومراعاة ُتسني وس تواصل اللجنة ادلولية ختصيص املوارد لهذه املسائل، مركّزة عىل 
دة وعىل املناقشات الفعاةل بشأأن ال اثر القانونية والإنسانية النامجة عن تكنولوجيات احلرب اجلدي اليت تثري قلقًا من الناحية الإنسانية،

ة ، مرّكز الأسلحةة من لرتوجي ملواقف احلركلجمعيات الوطنية يف الس نوات املقبةل يف ما تنفّذه من أأنشطة لل  هاس تواصل دمع كم والناش ئة، 
وعىل العمل  ،القابةل لالنفجاروخملفات احلرب  املتعلقة ابلألغام الأرضية واذلخائر العنقودية احلركةسرتاتيجية ابشلك خاص عىل تنفيذ 

 .عاهدة جتارة الأسلحةمل جيواملتعلق ابلرت 

                                                 
 . 2017أ زار/مارس  15 – )رسوم متحركة( ?How real is the threat of biological weapons today  –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  21

https://www.icrc.org/en/document/how-real-threat-biological-weapons-today. 
ons from the naturally Humanitarian response to the use of biological weapons: Less –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  22

occurring Ebola outbreak of 2014–2016 –  يولوجية الأسلحة الب حظر لدلول الأطراف يف اتفاقية الثامن ورقة مقدمة للجنة التحضريية للمؤمتر الاس تعرايض- 

  – 2016أ ب/ أأغسطس  –جنيف  –اللجنة ادلولية للصليب الأمحر 

https://www.icrc.org/en/download/file/26184/humanitarian_response_to_bw_lessons_from_ebola_icrc_8.8.16.pdf. 

https://www.icrc.org/en/document/how-real-threat-biological-weapons-today
https://www.icrc.org/en/download/file/26184/humanitarian_response_to_bw_lessons_from_ebola_icrc_8.8.16.pdf

