
ماذا بوسع الدول أن تفعل من أجل تعزيز احرتام

القانون الدويل اإلنساين 

اثنتا عرشة مسألة
يف عام 2022 



مقدمة 
تقدم هذه الوثيقة ملحة عن 12 مسألة ناشئة تتعلق بالقانون الدويل اإلنساين املُطبق يف النزاعات املسلحة يف الوقت 
)اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  حاليًا جهود  عليها  تركز  رئيسية  محاور  تعرض خمسة  أنها  كام  الحارض، 
الدولية(. والغرض منها هو مساعدة الدول عىل تحديد بعٍض من املسائل امللّحة املرتبطة بحامية األشخاص املترضرين 

من النزاع املسلح، ومناقشة هذه املسائل ومعالجتها.

لقد اتخذت األحداث يف مطلع عام 2022 منعطًفا يُنذر بالخطر. إذ تسبب النزاع املسلح الدويل الذي نشب يف أوكرانيا 
يف ظهور عنف منظم من النوع والحجم الذي كانت الدول قد تعهدت بإقصائه منذ أمٍد بعيد. وبادئ ذي بدء، يجب 

أن تتجه الجهود إىل استعادة السالم ومنع التصاعد.

لكن بالتوازي مع جهود استعادة السالم يف جميع أنحاء العامل املترضرة من النزاعات املسلحة، يجب عىل الدول كذلك 
أن تسعى صوب تحقيق هدف مختلف لكنه عاجل ويحمل القيمة النبيلة نفسها، أال وهو تلبية االحتياجات غري 
املسبوقة الناجمة عن األزمات اإلنسانية العديدة املتواصلة عامليًا، أيًا كان سببها. لذلك، تغتنم اللجنة الدولية هذه 
الفرصة يك تلفت انتباه الدول كافة إىل التحديات اإلنسانية املحددة الناجمة عن النزاعات املسلحة وتحثها عىل اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للتغلب عىل تلك التحديات.

وأهمية هذا العمل وطبيعته املُلحة واضحة متاًما وال تخفى عىل أحد. إذ ال تزال النزاعات املسلحة تعصف بكل 
اتجاهات  لينشأ عن كل نزاع منها مشكالت إنسانية فريدة من نوعها بل ورمبا يشري إىل ظهور  العامل،  منطقة يف 
جديدة. ومثة ما يدعو إىل القلق بشأن تجدد النزاع املسلح بني الدول بعد أن كان النزاع املسلح غري الدويل هو السائد 
غالبًا لعقود. إذ نشأ النزاع يف أوكرانيا يف أعقاب تصاعد كبري لنزاع آخر بني الدول داخل القارة األوروبية بني أرمينيا 
وأذربيجان. ويشري املحللون العاكفون عىل دراسة تأثريات التنافس العاملي بني مجموعة من الدول القوية إىل احتامل 

وقوع املزيد من النزاعات الدولية يف املستقبل القريب.

لكن، برصف النظر عام إذا كانت هذه املستجدات تعّد إيذانًا بنشوب الحرب مجدًدا بني الدول، فإن االتجاهات 
الناشئة عىل مدار العقدين املاضيني ال تزال مستمرة. إذ ليس هناك ما يشري إىل قرب انتهاء النزاع املسلح غري الدويل 
الدائر منذ أمد طويل يف سورية واليمن والساحل، ليظل املدنيون - والكثري من األطفال - يعانون من مشقة تفوق 
الخيال. كام أن انسحاب الواليات املتحدة من أفغانستان مل يعني نهاية النزاع يف هذا البلد، بل إن األزمة يف أفغانستان 
هي أكرب أزمة إنسانية يف العامل اآلن. ومؤخرًا أدى التدخل العسكري يف ميامنار إىل تأجيج النزاع املسلح يف مكان ظل 

يف قبضة العنف لعقود، كام نشب يف إثيوبيا نزاع مسلح غري دويل جديد ال أمل يف انتهائه يف املستقبل القريب.

وال نزال نواجه اتجاهات مهيمنة أخرى. إذ تدور رحى القتال بشكل متزايد يف وسط املدن، ما يعرِّض املدنيني والبنية 
الجامعات  العائالت املشتتة دون تواصل لفرتات طويلة. وتواصل  التي يعتمدون عليها للخطر. كام تظل  التحتية 
املسلحة تشتيت املسؤولية والتنصل منها، وهو ما تفعله كذلك الدول التي تعمل بوكالة من الدول ومن غري الدول. 
وتواصل التكنولوجيا التطور بخطى حثيثة، وتثري العمليات السيربانية واألسلحة ذاتية التشغيل واستخدام الفضاء 

الخارجي تساؤالت تتعلق بتطبيق القانون الدويل اإلنساين وتفسريه.

م مؤرشات التنمية انعكاًسا ملحوظًا، وتقهقر عدد  وأخريًا، طالت آثار تفيش جائحة كوفيد-19 الدول كافة. وشهد تقدُّ
كبري من الناس إىل الفقر مرة أخرى. وتعرَّض السكان املترضرون من النزاعات آلثار اقتصادية واجتامعية شديدة من 

جرَّاء الجائحة.

لكن الدول متلك ضمن سلطتها القدرة عىل اتخاذ تدابري مستطاعة من شأنها أن تؤثر تأثريًا ملموًسا وإيجابيًا عىل الكثري 
من هذه املشكالت عرب النظر بجدية يف آثار تحول الحرب بشكل متزايد إىل املناطق الحرضية وتجنب استخدام 
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان؛ وعرب معالجة وضع املقاتلني األجانب وعائالتهم يف سورية من خالل 
إعادتهم طوًعا إىل أوطانهم؛ وعرب وضع القوانني والسياسات واألطر املؤسسية الوطنية للتعامل بفاعلية مع مسائل 
األشخاص املنفصلني عن ذويهم واملفقودين وجثث املوىت؛ وكذلك عرب اتخاذ تدابري تهدف إىل حامية البيئة الطبيعية 
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يف النزاع املسلح؛ وتوضيح متى وكيف متتثل العمليات السيربانية للقانون الدويل اإلنساين؛ وضامن امتثال الرشكات 
العسكرية واألمنية الخاصة للقانون الدويل اإلنساين وتنفيذها لوثيقة مونرتو؛ وعرب استخدام الدول لنفوذها من أجل 
تعزيز احرتام الجامعات املسلحة من غري الدول التي تدعمها للقانون الدويل اإلنساين؛ وعرب اتباع القواعد املُلزمة قانونًا 
بشأن األسلحة ذاتية التشغيل؛ وعرب التصديق عىل معاهدة حظر األسلحة النووية؛ وعرب تضمني استثناءات للدواعي 

اإلنسانية يف صكوك مكافحة اإلرهاب.

وترد كل هذه املسائل ونهج اللجنة الدولية تجاهها والخطوات املحددة بدقة التي تويص الدول باتخاذها ملواجهة 
تلك املسائل يف القسم األول من هذه الوثيقة. أما القسم الثاين فيعرض األدوات واملوارد املتاحة للدول ملساعدتها عىل 
الوفاء بالتزماتها مبوجب القانون الدويل اإلنساين. وتشجع اللجنة الدولية الدول عىل استخدام تلك األدوات لضامن 

إدماج القانون الدويل اإلنساين بالكامل يف سياساتها ومامرساتها الوطنية.



 الجزء األول 

اثنتا عرشة مسألة أساسية يف 2022

الحرب يف املدن  1
الحرب يف املدن ليست ظاهرة جديدة؛ إذ شكَّلت املدن ساحًة الرتكاب العنف منذ أن بدأ البرش يف بنائها، والصور 
الواردة يف السنوات األخرية بدًءا من حلب واملوصل وصنعاء ومروًرا مبراوي ومقديشو وانتهاًء بدونيتسك وخاركيف 
وماريوبول - ال تدع مجااًل للشك بأن البلدات واملدن ستظل ساحات رئيسية للمعارك يف النزاعات املسلحة باملستقبل. 
وبإمكاننا أن نتوقع استمرار األطراف املتحاربة يف استخدام الطرق التقليدية مثل الحصار والتطويق واألنفاق واألرشاك 
الخداعية واملدفعية ومدافع الهاون والقناصني مع الدفع باإلمكانات الحديثة، مثل التكنولوجيات الجديدة املستخدمة 
يف الحرب ويف التوجيه الدقيق. ويف ظل هذه األوضاع املتطورة، يجب أن نفكر بشكٍل عاجل وبجدية يف الطرق التي 

يجري بها القتال داخل املناطق الحرضية يف النزاعات املعارصة ومدى الرضر والدمار الذي يلحق باملدن وسكانها.

وللحرب داخل املدن تبعات إنسانية معقدة ومبارشة وغري مبارشة وفورية وبعيدة املدى، كام أنها ظاهرة للعيان 
وخفية، ومن ثَّم تستدعي تقديم استجابة إنسانية مستدامة وكلية. وعليه، تواصل اللجنة الدولية والحركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة( بأرسها الجهود الرامية إىل تعزيز القدرات عىل منع هذه التبعات والتصدي 
لها. ونفضل لهذا الغرض اتباع نهج متعدد التخصصات ومتكامل يجمع بني أنشطة الوقاية والحامية واملساعدة التي 
يجري مواءمتها بحسب السياقات الحرضية عىل وجه التحديد. ونتواصل مع األطراف املتحاربة عىل جميع املستويات، 

مدفوعني بأصوات ومعاناة األشخاص األكرث ترضًرا.

من الجدير باملالحظة، أن القتال يف املناطق الحرضية غالبًا ما يسبب دماًرا هائاًل للبنية التحتية بالغة األهمية ويرض 
بها ويعطل تقديم الخدمات األساسية، مثل الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم واملياه والرصف الصحي. وينطبق ذلك 
بصفة خاصة عىل حاالت استخدام األسلحة املتفجرة الثقيلة يف املدن )انظر القسم التايل(. ويف بعض الحاالت، مُتنع 
الخدمات عمًدا عن مناطق معيَّنة بهدف مامرسة الضغط عىل املدنيني القاطنيني بها. مع العلم أن الخدمات األساسية 
مرتابطة، ما يعني أن انقطاع إحداها ميكن أن يسفر عن انهيار خدمات متعددة. لذا تسعى اللجنة الدولية ملنع انهيار 
البنية التحتية بالغة األهمية ووقوع أزمة للماليني من الناس. وتشمل جهودها إصالح البنية التحتية وإعادة تأهيلها، 
وتوفري قطع الغيار، وتقديم التدريب وبناء قدرات مقدمي الخدمات املحليني، ووضع خطط التأهب لحاالت الطوارئ. 
مع ذلك، فإن الحيلولة دون وقوع الرضر من األساس يأيت يف املقام األول. هذا ويقدم القانون الدويل اإلنساين ضامنات 

بالغة األهمية تهدف إىل استمرار حصول املدنيني عىل الخدمات األساسية يف أثناء النزاعات املسلحة.

لقد واجهت اللجنة الدولية محدودية االستجابة اإلنسانية الجامعية إزاء األرضار الفادحة والدمار الذي لحق بالبنية 
توجيه  يف  اإلنسانية  املنظامت  مهارة  ورغم  النزاع.  أطراف  جانب  من  استخدامها  وإساءة  األهمية  بالغة  التحتية 
املساعدات صوب الفئات األشد ضعًفا، فإن احتامل تعرُّض شعب بأكمله الحتياجات ماسة إذا ما تهاوى أحد أنظمة 
الخدمات األساسية يُنذر بالخطر. إذا تهاوت األنظمة، فإن نطاق التبعات قد يتجاوز بكثري الجهود التي ميكن بذلها 
عن طريق العمل اإلنساين وحده. وإقراًرا منا برضورة توسيع نطاق االستجابة، اتجهنا إىل إقامة عالقات جديدة، من 
واليونيسف، وضعنا سلسلة من  الدويل  البنك  وبالتعاون مع  التنمية.  الفاعلة يف مجال  الجهات  بينها عالقات مع 
التوصيات املشرتكة إلجراء تغيري منهجي يف تقرير أُصدر مؤخرًا بعنوان تضافر الجهود للتصدي لألزمات املمتدة الذي 

يركز عىل تقديم خدمات املياه والرصف الصحي.

إن حامية املدنيني العالقني يف القتال باملناطق الحرضية يبدأ باالمتثال الكامل وبنية حسنة للقانون الدويل اإلنساين. 
مع ذلك، وبناًء عىل ما عاينته اللجنة الدولية يف مناطق النزاعات الحرضية يف مختلف أنحاء العامل، تثري تبعات القتال 
يف املدن تساؤالت جدية بشأن تفسري أطراف هذه النزاعات لقواعد القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة وتطبيقها. 
واألهم، وبالنظر إىل اختالط املدنيني واألهداف العسكرية يف املدن، من األهمية الحاسمة مبكان أال تركز املعلومات 
املجّمعة عند التخطيط لعملية يف املدن عىل التحقق فحسب من أن األهداف هي أهداف عسكرية - وهو رشط مهم 

https://www.icrc.org/ar/publication/lkhdmt-lhdry-thn-lnzt-lmslh-lmmtd
https://www.icrc.org/en/document/joining-forces-secure-water-and-sanitation-protracted-crises


بطبيعة الحال - بل يجب الرتكيز أيًضا عىل تقييم األرضار العرضية، مبا يف ذلك اآلثار غري املبارشة أو “االرتدادية” التي 
ميكن توقعها. عىل سبيل املثال، قد تخلِّف اآلثار غري املبارشة من هجوم عىل محطة لتوليد الطاقة تأثريًا كبريًا عىل 
الصحة العامة، إذ أن الكهرباء رضورية لتشغيل املستشفيات ومعالجة املياه والرصف الصحي، وبدون الحصول عىل 
هذه الخدمات األساسية، يزداد احتامل تفيش األمراض املُعدية وانتشارها. وتتسم مسألة اآلثار غري املبارشة بأهمية 

بالغة يف البيئات الحرضية عندما يشيع استخدام األسلحة املتفجرة الثقيلة.

ففي ما يتعلق بالحصار والتطويق، يوفر القانون الدويل اإلنساين الحامية الجوهرية للمدنيني عرب فرض قيود شديدة 
عىل األمور املسموح بها لطريف النزاع. وبإيجاز، يجب أال يُحتجز املدنيون داخل أي حصار، وعىل كال الطرفني السامح 
للمدنيني مبغادرة املنطقة املحارصة. ويف حني أن عمليات اإلجالء املؤقتة قد تكون رضورية، بل وحتى مطلوبة قانونًا، 
فإنه يجب أال تُستخدم عمليات الحصار لحمل املدنيني عىل مغادرة مناطقهم بصفة دامئة. وبالنسبة إىل املدنيني 
والجرحى واملرىض العالقني يف منطقة محارصة أو مطوقة، فإن قواعد القانون الدويل اإلنساين بشأن التجويع وعمليات 

اإلغاثة ترمي - مجتمعة - إىل عدم حرمان املدنيني من اإلمدادات الالزمة لبقائهم عىل قيد الحياة.

تستعرض اللجنة الدولية بعًضا من وجهات نظرها بشأن تحديات القانون الدول اإلنساين الناشئة عن تحول النزاعات 
إىل املدن وبعض املسائل القانونية التي قد تحتاج إىل املزيد من اإليضاح )انظر الصفحات من 16 إىل 19 من تقرير 
اللجنة الدولية لعام 2019 بشأن تحديات القانون الدويل اإلنساين، الوارد رابطه يف امللحق، للمزيد من التفاصيل(. 
ومن الجدير باملالحظة، أن اللجنة الدولية نرشت مؤخرًا دليل للقادة بشأن الحد من إلحاق الرضر باملدنيني يف حرب 
املدن يقدم مجموعة من التوصيات عن العقيدة العسكرية والتدريب والتخطيط وسري العمليات يف املدن. والدليل 
موجه يف املقام األول لضباط القيادة وضباط األركان أسفل مستوى الُشعب. وعىل املستوى الوطني، تواصل اللجنة 
الدولية دعم الدول عرب تقديم مدخالت القانون الدويل اإلنساين لتضمينها يف األدلة والعقيدة العسكرية، واملشاركة 
يف حلقات العمل واجتامعات املائدة املستديرة وأدوات التدريب والتطوير لدعم تنفيذها يف القانون الوطني، من 

بني أموٍر أخرى.

استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان  2
من األسباب الرئيسية التي تؤدي إىل إلحاق الرضر باملدنيني يف النزاعات املسلحة املعارصة استخدام األسلحة املتفجرة 
التي متتد آثارها إىل مناطق واسعة النطاق يف املدن وغريها من املناطق املأهولة بالسكان. وتشمل هذه األسلحة 
والعبوات  األسطوانات  متعددة  الصواريخ  إطالق  ومنصات  الهاون  وقذائف  واملدفعية  والصواريخ  الكبرية  القنابل 
الناسفة يدوية الصنع. ونظرًا المتداد آثار هذه األسلحة إىل مناطق واسعة النطاق، فإن استخدامها يف املناطق املأهولة 
بالسكان )حيث غالبًا ما تقع األهداف العسكرية واملدنيني واألعيان املدنية عىل مقربة وثيقة من بعضها( يُلحق 
املبارشة  املبارشة وغري  اآلثار  باملدنيني حتى عند استخدامها ضد أهداف عسكرية. تشمل  أرضاًرا كبرية وعشوائية 
)االرتدادية( الستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان الوفاة واإلصابة والرضر النفيس وإلحاق الرضر 
بالبنية التحتية بالغة األهمية، وما يرتتب عليه من تعطل الخدمات األساسية )مثل خدمات املياه والكهرباء والرصف 
الصحي والرعاية الصحية(، فضاًل عن التلوث بالذخائر غري املنفجرة. وهذه اآلثار سبب أسايس للنزوح وعائق كبري 

للتنمية.

بينام ال يحظر القانون الدويل اإلنساين استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان، إال أنه يجب االمتثال 
للحظر املفروض عىل الهجامت العشوائية والهجامت غري املتناسبة وااللتزام باتخاذ جميع االحتياطات املستطاعة يف 
الهجوم، من بني أموٍر أخرى. مع ذلك، فإن اآلثار واسعة النطاق التي تخلِّفها هذه األسلحة تجعل من الصعوبة مبكان 
استخدامها مبا يتوافق مع القانون الدويل اإلنساين يف البيئات التي يختلط فيها املدنيون واألعيان املدنية واألهداف 

العسكرية.

وتناشد اللجنة الدولية منذ عام 2011 الدول وجميع األطراف املنخرطة يف نزاع مسلح بتجنب استخدام األسلحة 
املتفجرة التي تخلِّف آثاًرا واسعة النطاق يف املناطق املأهولة بالسكان، نظرًا لالحتامل الكبري بوقوع آثار عشوائية. 
وهذا يعني أنه ينبغي أال تُستخدم األسلحة املتفجرة الثقيلة يف املناطق املأهولة بالسكان اإل بعد اتخاذ تدابري تخفيف 

كافية للحد من آثارها واسعة النطاق وما ينجم عن ذلك من مخاطر إحداث رضر يف صفوف املدنيني.
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ما يخص  اإلنساين يف  الدويل  القانون  واحرتام  املدنيني  تعزز من حامية  التي  الجهود  الدولية جميع  اللجنة  تدعم 
إعالن  املبذولة العتامد  الدبلوماسية  الجهود  ذلك  بالسكان، ومن  املأهولة  املناطق  املتفجرة يف  األسلحة  استخدام 
سيايس. كام نُجري حوارات ثنائية رسية مع الدول وقواتها املسلحة والجامعات املسلحة من غري الدول من أجل وضع 
وتعزيز سياسة وتدابري عملية لتحقيق هذه الغاية. يف كانون الثاين/يناير 2022، نرشت اللجنة الدولية تقريرًا مهاًم 
يعرض مالحظاتها واستنتاجاتها بشأن الجوانب العملياتية اإلنسانية والفنية والقانونية والعسكرية املتعلقة باألسلحة 
السلطات  إىل  املوجهة  التفصيلية  الجيدة”  “املامرسة  توصيات  عن  فضاًل  بالسكان،  املأهولة  املناطق  يف  املتفجرة 
السياسية والقوات املسلحة بشأن تدابري الوقاية والتخفيف الرامية إىل تعزيز حامية املدنيني ضد استخدام األسلحة 
املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان وتفعيل سياسة التجنب. وتدعو اللجنة الدولية جميع الدول وأطراف النزاعات 

املسلحة إىل اعتامد هذه التوصيات وتنفيذها.

األشخاص املفقودون وعائالتهم  3
يُفقد مئات اآلالف من الناس أو يتفرقوا عن عائالتهم كل عام يف جميع أنحاء العامل، والسبب غالبًا هو النزاعات 
املسلحة. وال يعود الكثري من هؤالء أبًدا، وتعيش عائالتهم يف كرب وانعدام يقني بسبب عدم معرفة مصريهم وأماكن 

وجودهم، فضاًل عن معاناتها مع التبعات العديدة لفقدهم. وهذه مأساة إنسانية عاملية واسعة النطاق.

وبالتعاون مع شبكة الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، تُكمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين 
التابعة للّجنة الدولية مسريتها املمتدة عىل مدار 150 عاًما وجهودها املعنية بالحفاظ عىل متاسك العائالت وملّ شملها 
ومساعدتها عىل البقاء عىل اتصال والحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين والبحث عن املفقوديـن وصون 
كرامة املوىت وضامن معالجة املسائل املتعلقة بحقوق واحتياجات عائالتهم. كام تعمل اللجنة الدولية عىل تعزيز 
االمتثال لاللتزامات الدولية وتدعم الدول يف ضامن تنفيذ تلك االلتزامات عىل الصعيد الوطني. ومبوجب القانون 
الدويل اإلنساين، فإن أطراف النزاعات املسلحة مطالبون باتخاذ تدابري من شأنها الحيلولة دون دخول األشخاص يف 
عداد املفقودين والكشف عن مصري املفقودين، ومن االلتزامات األخرى ذات الصلة تحديد هوية جثث املويت وإدارتها 

بشكل سليم واحرتام الحياة العائلية.

ورغم وجود هذه القواعد، ال تزال هناك حاجة إىل املزيد من الجهود املتواصلة لضامن وضع قوانني وسياسات وأطر 
مؤسسية وطنية مناسبة وتنفيذها من أجل التعامل بفاعلية مع مسائل األشخاص املنفصلني عن ذويهم واملفقودين 
األشخاص  بشأن  املعلومات  تنسيًقا جيًدا لجمع ونقل  التدابري وضع عمليات منسقة  املوىت. من بني هذه  وجثث 
املعرَّضني ألن يكونوا يف عداد املفقودين، عىل سبيل املثال عرب إنشاء مكاتب وطنية لالستعالمات، عىل النحو املنصوص 
عليه يف اتفاقيات جنيف لعام 1949 للكشف عن األشخاص املحميني الذين يقعون تحت سلطة طرف معاد ويف إطار 
اسرتاتيجية تأهب أوسع نطاقًا؛ إرساء آليات للكشف عن مصري املفقودين واستجالء أماكن وجودهم؛ وتعزيز األطر 
واألنظمة الوطنية املتعلقة بعملية إدارة الجثث وحامية البيانات. وقد شدد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف 

قراره رقم 2474 لعام 2019 عىل رضورة اتخاذ الدول وأطراف النزاع املسلح ملثل هذه اإلجراءات.

لقد أجرت الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين عىل مدار تاريخها تحواًل من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية؛ وهي 
تُجري اليوم هذا التحول مرة أخرى لضامن تقديم استجابة عاملية أكرث فاعلية يف ما يخص قضية األشخاص املنفصلني 
عن ذويهم واملفقودين وجثث املوىت. فهي تعمل عىل تعزيز الخدمات التي تقدمها، ومن ذلك تحسني قدراتها عىل 
البحث. وميكن أن تعمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين باعتبارها مستودًعا مركزيًا للبيانات من أجل مساعدة 
متحيزة  محايدة غري  منظمة  بوصفها  ذلك  لها  تتيح  الدولية مبكانة  اللجنة  وتتمتع  ذويها.  بحثها عن  العائالت يف 

ومستقلة ال تستخدم البيانات إال لألغراض اإلنسانية فحسب.

إن اخرتاق البيانات الشخصية املوجودة يف ُعهدة اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية مؤخرًا قد أبرز املخاطر التي 
تشكِّلها العمليات السيربانية عىل املنظامت اإلنسانية. إذ تتسبب هذه العمليات يف مخاطر كبرية متس كرامة وسالمة 
األشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ األخرى، ما يؤكد عىل أهمية مواصلة االستثامر 
يف األمن السيرباين والحفاظ عىل معايري عالية لحامية البيانات. ولكن هذا وحده ال يكفي. لذلك تدعو اللجنة الدولية 
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الدول وأطراف النزاعات املسلحة إىل احرتام وحامية البيانات املجّمعة أو املُخزنة أو املعالجة بطريقة أخرى من جانب 
املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة. فمن وجهة نظر اللجنة الدولية، يقّوض الوصول والنقل غري املرّصح به للبيانات 
عة يف سياق األنشطة اإلنسانية غري املتحيزة التي تُجريها اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من نص وروح  املجمَّ

القانون الدويل اإلنساين. ومثل هذا الفعل يعطل الخدمات اإلنسانية ويرض بالناس يف نهاية املطاف.

القانون الدويل اإلنساين والجامعات املسلحة من غري الدول  4
رت اللجنة الدولية الجامعات املسلحة املوجودة والعاملة يف سياقات يعاين بها السكان من احتياجات  عام 2021، قدَّ
إنسانية مبا يقرب من 600 جامعة مسلحة، وهي عىل اتصال بنحو 450 جامعة من هذه الجامعات. وصنفت اللجنة 
الدولية ما يقرب من 100 جامعة منها بأنها جامعات مسلحة من غري الدول تُعّد أطرافًا يف نزاعات مسلحة ومن ثَم 
ُملزمة بالقانون الدويل اإلنساين. يف تقديرنا، هناك ماليني من الناس يعيشون يف مناطق تحت السيطرة التامة للجامعات 
املسلحة من غري الدول، وكثريون غريهم يف أراٍض متارس فيها هذه الجامعات نفوذها. وبالنسبة إىل السكان املدنيني، 
الفعلية لجامعة مسلحة من غري الدول ميكن أن يؤدي إىل تفاقم االحتياجات وأوجه  فإن العيش تحت السيطرة 
الضعف املوجودة من قبل أو استحداث أشكال جديدة منها أو - يف بعض الحاالت - توفري درجة من االستقرار يف 
البيئات التي مزقتها النزاعات. يف الكثري من الحاالت، ال يترضر السكان املدنيون من األعامل العدائية والعنف فحسب 
بل يخضعون كذلك ملجموعة متنوعة من القواعد والتدابري التي تعتمدها الجامعات املسلحة. عىل سبيل املثال، يف 

سياق جائحة كوفيد-19، اتخذت الجامعات املسلحة من غري الدول مجموعة من التدابري املتعلقة بالصحة.

ألكرث من قرن من الزمان، سعت اللجنة الدولية إلقامة حوار مع الجامعات املسلحة من غري الدول بهدف تخفيف 
معاناة األشخاص املترضرين من النزاع املسلح، ومن هؤالء املدنيون أو أفراد القوات املسلحة املحتجزون. إذ نسعى 
بشكل عميل للغاية للوصول إىل الناس يف األرايض التي تعمل فيها هذه الجامعات من أجل تقديم خدمات الحامية 
واملساعدة لهم، كام نعمل عىل تعزيز القانون الدويل اإلنساين وغريه من األعراف ذات الصلة بهدف منع معاناة ضحايا 
النزاع املسلح أو تخفيفها. يف أثناء الجائحة الجارية، عىل سبيل املثال، أوصلنا يف عدة مناسبات رسائل واضحة بأن 
فرض تدابري للحامية من فريوس كوفيد-19 يجب أال ينتهك الضامنات األساسية املنصوص عليها مبوجب القانون الدويل 
اإلنساين. كام من املقرر أن تصدر اللجنة الدولية عام 2022 تقريرين مهمني وتضعهام موضع التنفيذ، فأما التقرير 
األول فيدور حول حامية املحتجزين لدى الجامعات املسلحة من غري الدول، وأما اآلخر فيدور حول التدابري التي 
مبقدور الجامعات املسلحة من غري الدول اتخاذها للتخفيف من الرضر الذي يصيب املدنيني يف الحرب داخل املدن.

وال تتوقف قدرة اللجنة الدولية عىل إجراء حوار مع الجامعات املسلحة من غري الدول عىل موافقة هذه الجامعات 
فحسب بل كذلك عىل الدعم الذي تقدمه الدول لتمكني وتيسري املشاركة اإلنسانية - إما باملوافقة عىل عملياتنا يف 
الجامعات  مبارًشا عىل  تأثريًا  التأثري  للدول، مع ذلك،  السيايس. وميكن  الصعيد  العمل عىل  أو بدعم هذا  أراضيها 
املسلحة من غري الدول. ونظرًا ألن هناك عدد كبري من الجامعات املسلحة من غري الدول مدعوم من جانب الدول، 
فيستتبع ذلك أن هذه الدول التي تدعم الجامعات املسلحة بطريقة أو بأخرى لديها مسؤولية معيَّنة الستخدام 
نفوذها وتأثريها لتعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين. وتتوفر توجيهات ملموسة بشأن هذا املوضوع يف توصيات 

اللجنة الدولية بشأن إدارة عالقات الدعم يف النزاع املسلح.

من  املسلحة  بالجامعات  املرتبطون  أو  املنتسبون  األطفال   5
غري الدول: أثر خطاب مكافحة اإلرهاب عىل حاميتهم

القانونية  والُنهج  الدول  بعض  الذي طورته  الخطاب  بشأن  مخاوفها  عن  اإلعراب  الدولية عىل  اللجنة  دأبت  لقد 
املصاحبة له بشأن االستجابة “االستثنائية” املسموح بها تجاه التهديد املفرتض أنه “استثنايئ” الذي تشكِّله الجامعات 
املسلحة من غري الدول املصنفة عىل أنها “إرهابية”. وقد شهدنا تجريًدا للخصوم من إنسانيتهم إىل جانب اعتامد نُهج 
تُعامل األطراف الفاعلة املصنفة عىل أنها “إرهابية” بأنها ليست جديرة بالحامية التي يكفلها القانون الدويل. بعبارة 

أخرى، مثة أشخاص وجامعات معيَّنة معزولون باعتبارهم “استثناءات” ال ينطبق عليهم اإلطار القانوين الدويل.
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ويتجىل هذا االتجاه املثري للقلق بطرٍق شتى. فمن بني أحد األمثلة الحالكة بشكل خاص النهج التمييزي املتبع يف 
معاملة األطفال املرتبطني، أو يُزعم أنهم مرتبطني، بأفراد من جامعات مصنفة عىل أنها إرهابية أو األطفال من أبناء 
هؤالء األفراد. القانون الدويل واضح بشأن حقوق األطفال املترضرين من النزاعات املسلحة. إذ تُلزم اتفاقية حقوق 
الطفل الدول األطراف فيها باتخاذ كل التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفيس وإعادة اإلدماج االجتامعي 
للطفل الذي يقع ضحية النزاعات املسلحة )املادة 39(. ويُلزم الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل 
الدول األطراف بأن متنح األطفال املساعدة من أجل تعافيهم بدنيًا ونفسيًا وإعادة إدماجهم اجتامعيًا )املادة 6.3(. 
واملبادئ  باريس  )عام 2018( ومبادئ  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  الصادر عن مجلس  القرار رقم 2427  كام نص 
التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة عىل املزيد من املعايري. غري أن األطفال 

املرتبطني بوسم “اإلرهاب” يُستبعدون عىل الفور من الحامية التي تكفلها هذه القوانني واملعايري.

وال يتجىل هذا املعيار املزدوج مبثل هذا الوضوح مثلام يتجىل يف األزمات اإلنسانية التي تشكِّل حياة األطفال يف 
املخيامت وأماكن االحتجاز املوجودة بشامل رشق سورية. إذ يُنظر إليهم باعتبار أنهم أطفال آلباء “إرهابيني” أو هم 
أنفسهم “إرهابيني” ومن ثَم يرُتكون حيث هم دون أي دعم يعينهم عىل التعايف أو إعادة اإلدماج. ومنذ عام 2018، 
تدق اللجنة الدولية ناقوس الخطر وتحذر الدول بشأن الوضع اإلنساين املرتدي يف شامل رشق سورية، ال سيام يف أماكن 
االحتجاز واملخيامت. وال تزال ضآلة فرص الحصول عىل الخدمات الصحية واالفتقار إىل الغذاء املناسب والبنية التحتية 
الرديئة - والكثري من املسائل األخرى - تؤثر عىل أفراد من شتى الجنسيات، من بينهم الكثري من املواطنني السوريني 
والعراقيني الذين يشكِّلون السواد األعظم من سكان املخيامت والسجون يف املنطقة، باإلضافة إىل األشخاص املتصور 

أنهم مقاتلني أجانب وعائالتهم.

وتخلِّف االحتياجات اإلنسانية عند اقرتانها بتدهور الوضع األمني آثاًرا بالغة عىل حياة آالف األطفال املقيمني يف 
املخيامت وأماكن االحتجاز ومنائهم. ففي مخيم الهول الذي يأوي نحو 60 ألف شخص، يشكِّل األطفال %70 منهم 

وجميعهم تقريبًا تحت سن 12 عاًما.

وتدعو اللجنة الدولية إىل ما ترى أنه الحل الوحيد طويل األمد لهذه املشكلة التي يعاين منها الرعايا من بلد ثالث: 
ندعو الدول إىل اإلرساع بإعادة مواطنيها إىل أوطانهم - األطفال وآبائهم - رشيطة عدم انتهاك مبدأ عدم اإلعادة 
القرسية. وبالنسبة إىل جميع األشخاص، عىل الدول معالجة األسباب الجذرية للمشكلة - الوضع القانوين واإلجراءات 

القانونية املحتملة - ووضع حلول طويلة األمد موضع التنفيذ. وإال، ستواصل األزمة اإلنسانية تفاقمها.

كام أكدت اللجنة الدولية عىل أهمية ضامن معاملة األطفال وفًقا الستحقاقاتهم القانونية بوصفهم أطفااًل، ومنها عدم 
اللجوء إىل احتجاز األطفال إال كمالٍذ أخري. ويجب أن تؤيد السياسات مبدأ تحقيق املصالح الفضىل لألطفال. وبناًء 
عىل ذلك، ينبغي إطالق رساح األطفال املحتجزين يف شامل رشق سورية وملّ شملهم بعائالتهم املوجودة يف املخيامت 
أو خارجها؛ وينبغي إعادة األطفال األجانب مع ذويهم إىل بلدانهم األصلية، رشيطة عدم انتهاك مبدأ عدم اإلعادة 
إىل  وإعادتهم  بعائالتهم  شملهم  وملّ  األطفال  إطالق رساح  مثل  حلول  تنفيذ  عىل  العمل  يجري  وبينام  القرسية؛ 
أوطانهم، ينبغي اتخاذ تدابري مؤقتة عاجلة، كأن يُوضع هؤالء األطفال يف مراكز رعاية بديلة مؤقتة. من الرضوري 
مبكان توفري حلول طويلة األمد، ومستدامة لهؤالء األطفال، لكن يجب يف املقام األول إخراجهم من أماكن االحتجاز 

فوًرا ودون املزيد من التأخري.

قدمت اللجنة الدولية كذلك املشورة القانونية والفنية لعدد من الدول يف أثناء عمليات اإلعادة إىل الوطن وأعدت 
طائفة من الخدمات اإلنسانية لألشخاص الذين عادوا ألوطانهم، منها التأكد من استعادتهم لروابطهم العائلية عىل 
النحو املناسب وتلبية احتياجاتهم النفسية واالجتامعية. ونحن عىل أهبة االستعداد ملواصلة هذه الجهود وندعو 

الدول إىل عدم غض الطرف عن واحدة من أكرث أزمات حامية الطفل تعقيًدا يف السنوات األخرية.



التكنولوجيات الجديدة املستخدمة يف الحرب  6
العمليات السيربانية يف أثناء النزاعات املسلحة

أصبحت العمليات السيربانية جزًءا من النزاعات املسلحة، ويدرك املجتمع الدويل أن “استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف النزاعات املستقبلية بني الدول يزداد احتاماًل” )تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، الفقرة 16(. 
وتشعر اللجنة الدولية بالقلق إزاء الكلفة البرشية املحتملة للعمليات السيربانية وقد وثقت املجاالت املثرية للقلق 
عىل وجه الخصوص يف تقرير تفصييل عن هذا املوضوع. لقد شهدت السنوات األخرية عدة عمليات سيربانية ضد 
البنية التحتية املدنية بالغة األهمية، مثل املحطات النووية وشبكات الكهرباء وأنظمة املياه، ما ميكن أن يسفر عن 
حدوث تبعات وخيمة عىل الناس. لكن من مظاهر التقدم املهمة أن جميع الدول أقرَّت يف تقرير الفريق العامل 
املفتوح العضوية الصادر يف آذار/مارس 2021 بأن “األنشطة الضارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل البنية 
التحتية بالغة األهمية... التي تدعم الخدمات األساسية املقدمة للعامة تنطوي عىل خطر ... احتامل حدوث تبعات 

إنسانية وخيمة” )الفقرة 18(. وأسهمت اللجنة الدولية يف هذه املناقشات عرب تقديم ورقة موقف.

تحث اللجنة الدولية الدول عىل العمل تجاه زيادة الوضوح بشأن القيود التي تفرضها قواعد القانون الدويل اإلنساين 
الحالية عىل العمليات السيربانية. وبالنسبة إىل اللجنة الدولية، ال جدال يف أن القانون الدويل اإلنساين يفرض قيوًدا 
عىل العمليات السيربانية يف أثناء النزاعات املسلحة - متاًما مثل أي سالح أو وسائل وأساليب قتال يستخدمها أحد 

األطراف املتحاربة يف نزاع، سواًء أكانت جديدة أم قدمية. ويحظى هذا الرأي بتأييد واسع بني الدول.

ومن املهم للغاية اآلن أن تركز الدول عىل كيف ومتى تنطبق مبادئ القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات السيربانية، 
عىل النحو الذي أكده تقرير فريق الخرباء الحكوميني )الفقرة 71 )و(( الصادر يف متوز/يوليو 2021. عىل سبيل املثال، 
يحظر القانون الدويل اإلنساين أي هجامت موجهة ضد األعيان املدنية، ومنها البنية التحتية املدنية. ويف مجال الفضاء 
السيرباين، أُثريت تساؤالت بشأن مدى انطباق هذا الحظر عىل العمليات السيربانية املصممة ليك أو متوقع لها أن 
تعطل البنية التحتية عن العمل أو تحذف أو تعبث بخالف ذلك بالبيانات املدنية، عىل سبيل املثال البيانات التي 
تحتفظ بها الرشكات أو بيانات الضامن االجتامعي الحكومية. وهذه تساؤالت ذات أهمية جوهرية يف عامل أصبح 
يعتمد أكرث من أي وقٍت مىض عىل البيانات الرقمية، وعىل الدول تقديم إيضاحات بشأن هذه املسائل وغريها. تدعو 
اللجنة الدولية الدول لتفسري - وتطبيق - القواعد القامئة بطريقة من شأنها أن تضمن توفري الحامية املالمئة والكافية 

للمدنيني والبنية التحتية املدنية وأنظمة املعلومات واالتصاالت والبيانات.

ولدعم هذه الجهود، نرشت اللجنة الدولية تقريرًا تفصيليًا عن تجنب األرضار املدنية من جرَّاء العمليات السيربانية 
العسكرية يف النزاعات املسلحة. ويعرض هذا التقرير توصيات الخرباء بشأن تدابري معيَّنة لتخفيف مخاطر األرضار 
املدنية وحامية السكان املدنيني من األخطار الناجمة عن استخدام القدرات السيربانية العسكرية ) انظر هذا املنشور 
لالطالع عىل مجموعة من النقاط الرئيسية املستخلصة(. عالوة عىل ذلك، تدرس اللجنة الدولية حاليًا الفوائد واملخاطر 
املحتملة الستخدام “شارة رقمية” وهي أي عالمة أو إشارة رقمية تهدف إىل تحديد البيانات والبنية التحتية الرقمية 
لكيانات طبية محمية وملنظامت إنسانية معيَّنة لإلشارة إىل أنها تخضع للحامية. ومن املقرر أن تنرش اللجنة الدولية 
عام 2022 تقريرًا يطرح مقرتحات فنية مبدئية بشأن “الشارة الرقمية” ويعرض الخطوات التالية املحتملة يف هذا 

الصدد.

منظومات األسلحة ذاتية التشغيل
تختار منظومات األسلحة ذاتية التشغيل األهداف وتستخدم القوة ضدها دون تدخل برشي، أي أن بعد التفعيل 
األويل ملنظومة األسلحة ذاتية التشغيل عىل يد شخص ما تبدأ املنظومة ذاتياً يف توجيه الرضبات استجابًة للمعلومات 
أن  هذا  ويعني  للهدف”.  عام  “تصنيف  إىل  واستناًدا  االستشعار  أجهزة  عرب  واملتلقاة  املحيطة  البيئة  من  الواردة 
املستخدم ال يختار الهدف املحدد والتوقيت أو املوقع الدقيقني الستخدام القوة الناجم عن التشغيل الذايت لهذه 

األسلحة.

إن فقدان السيطرة والحكم البرشيني يف استخدام القوة يولّد خطر إلحاق األذى باألشخاص املترضرين من النزاعات 
املسلحة، من املدنيني واملقاتلني عىل السواء، وكذلك تحديات تتعلق باالمتثال للقانون الدويل، ومنه القانون الدويل 

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-report-A-AC.290-2021-CRP.2.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/97346/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-report-A-AC.290-2021-CRP.2.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-report-A-AC.290-2021-CRP.2.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%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://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/08/A_76_135-2104030E-1.pdf
https://www.icrc.org/en/document/avoiding-civilian-harm-from-military-cyber-operations
https://www.icrc.org/en/document/avoiding-civilian-harm-from-military-cyber-operations
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/06/15/avoiding-civilian-harm-military-cyber-operations/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/09/16/legal-protection-digital-emblem/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/09/16/legal-protection-digital-emblem/


اإلنساين، وشواغل أخالقية رئيسية بالنسبة إىل اإلنسانية. إذ يُستعاض فعليًا عن القرارات البرشية بشأن الحياة واملوت 
بعمليات تقوم عىل أجهزة االستشعار والربمجيات واآلالت.

تحث اللجنة الدولية، منذ عام 2015، الدول عىل وضع قيود متّفق عليها دولياً عىل منظومات األسلحة ذاتية التشغيل 
من أجل ضامن حامية املدنيني واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملقبولية األخالقية. يف أيار/مايو 2021، أوصت 

اللجنة الدولية بأن تعتمد جميع الدول قواعد جديدة ملزمة قانونًا من أجل:
 •   حظر “منظومات األسلحة ذاتية التشغيل التي ال ميكن التنبؤ بها” املصممة أو املستخدمة بطريقة ال ميكن بها 

      فهم آثار هذه املنظومات والتنبؤ بها وتفسريها بالقدر الكايف.
 •   حظر “منظومات األسلحة ذاتية التشغيل املضادة لألفراد” املصممة أو املستخدمة من أجل استعامل القوة ضد 

      األفراد.
 •   تنظيم عمليتي تصميم واستخدام جميع منظومات األسلحة ذاتية التشغيل األخرى عرب مجموعة من القيود عىل 
      أنواع األهداف واملدة والنطاق الجغرايف ونطاق االستخدام وحاالت االستخدام ومتطلبات اإلرشاف البرشي الفعال 

     والتدخل وإلغاء التفعيل يف الوقت املناسب.

وستواصل اللجنة الدولية دعمها ألي مبادرات تهدف إىل وضع قيود دولية عىل منظومات األسلحة ذاتية التشغيل من 
أجل معالجة الشواغل التي تثريها هذه األسلحة معالجة فعالة يف الوقت املناسب. ونظرًا إىل رسعة تطور تكنولوجيا 

منظومات األسلحة ذاتية التشغيل واستخدامها، من املهم للغاية وضع هذه القيود بصورة عاجلة.

الخارجي الفضاء 
نظرًا لتغلغل التكنولوجيا املدعومة باملنظومات الفضائية داخل أغلب نواحي الحياة املدنية، فإن العمليات العسكرية 
التي من شأنها تدمري األعيان املدنية أو األنظمة الفضائية ذات االستخدام املزدوج أو إلحاق الرضر بها أو توقفها عن 
العمل أو تعطيلها - سواء من خالل وسائل حركية أو غري حركية، وباستخدام منظومات أسلحة موجودة يف الفضاء و/

أو عىل األرض - ميكن أن تتسبب يف تبعات واسعة املدى عىل املدنيني عىل األرض. لذا ينبغي أن تكون االعتبارات 
التهديدات  من  الحد  بشأن  الدائرة  املناقشات  محور  الفضاء هي  يف  للحرب  املحتملة  البرشية  والكلفة  اإلنسانية 

الفضائية.

وال تحدث العمليات العسكرية املتعلقة بالفضاء الخارجي يف فراغ قانوين، لكنها مقيدة بالقانون الدويل القائم، وال 
سيام ميثاق األمم املتحدة، ومعاهدة الفضاء الخارجي والقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك حظر وتقييد استخدام 

أسلحة ووسائل وأساليب حرب معيَّنة.

إن الهدف الوحيد للقانون الدويل اإلنساين هو الحفاظ عىل مقدار من اإلنسانية يف خضم نزاع مسلح، وال سيام لحامية 
املدنيني. علاًم بأن اإلقرار بانطباق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات العسكرية املتعلقة بالفضاء الخارجي يف أثناء 

النزاعات املسلحة ال يشجع أي تسليح للفضاء الخارجي أو يرُّشع األعامل العدائية فيه.

ويف عام 2021، قدمت اللجنة الدولية ورقة موقف يف إطار املشاورات التي أجراها األمني العام لألمم املتحدة بشأن 
املسائل املحددة يف قرار الجمعية العامة 36/75. ومن املقرر أن تشارك اللجنة الدولية وتساهم يف عمل الفريق 
العامة لألمم  الجمعية  الفضائية والذي دعت إىل تشكيله  التهديدات  بالحد من  املعني  العضوية  املفتوح  العامل 

املتحدة.

تدعو اللجنة الدولية الدول، ال سيام يف العمليات متعددة األطراف مثل الفريق العامل املفتوح العضوية، لإلقرار 
بالكلفة البرشية املحتملة بني السكان املدنيني املوجودين عىل األرض نتيجة العمليات العسكرية املتعلقة بالفضاء 

الخارجي يف أثناء النزاعات املسلحة واإلقرار بالحامية التي يكفلها القانون الدويل اإلنساين.

قد تسفر األعامل العدائية املتعلقة بالفضاء الخارجي عن توسع اآلثار التدمريية للنزاعات املسلحة إىل حٍد كبري، وعن 
تفاقم الرضر الواقع يف صفوف املدنيني وإثارة مخاوف شديدة، وذلك بالنظر إىل النطاق املحتمل للتبعات اإلنسانية 
التحتية املدنية بالغة  البنية  التي تعتمد عليها  التي قد تخلِّفها، ال سيام اآلثار املحتملة عىل املنظومات الفضائية 

https://www.icrc.org/ar/document/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A


األهمية والخدمات املدنية األساسية. بينام يوفر القانون الدويل اإلنساين حًدا أدىن من معايري اإلنسانية يف أوقات النزاع 
يتعلق  قرار  أي  اتخاذ  عند  إنسانية  بتبعات  التسبب  مخاطر  يف  النظر  عىل  الدول  الدولية  اللجنة  تحث  املسلح، 
بالعمليات العسكرية املتعلقة بالفضاء الخارجي عىل املستوى الوطني أو متعدد األطراف. وعىل وجه الخصوص، وعىل 
ضوء مخاطر التسبب بأرضار مدنية خطرية، قد تقرر الدول حظر أو وضع حدود عامة إضافية عىل األسلحة أو األعامل 
العدائية أو العمليات العسكرية األخرى يف الفضاء الخارجي ملجموعة من األسباب، منها األسباب اإلنسانية، كام فعلت 
يف معاهدة الفضاء الخارجي. وإذا ُوضعت معايري وقواعد ومبادئ جديدة يف هذا الصدد، فإنها يجب أن تكون متسقة 

مع اإلطار القانوين القائم، الذي يشمل القانون الدويل اإلنساين، وينبغي أن تستند إليه وتعززه.

األسلحة النووية  7
دأبت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر منذ عام 1945، بعد أن عاينت املعاناة التي تفوق الوصف 
الناجمة عن إلقاء القنبلتني الذريتني يف هريوشيام وناغازايك عند محاولتها تخفيف وطأة معاناة املصابني والجرحى، 
عىل الدعوة إىل حظر األسلحة النووية والقضاء التام عليها. إن أي استخدام لألسلحة النووية قد يؤدي إىل عواقب 
إنسانية كارثية. فال توجد حكومة وطنية أو منظمة دولية متلك القدرة عىل االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الضخمة 
التي قد تنشأ عن أي استخدام لألسلحة النووية يف املناطق املأهولة بالسكان أو بالقرب منها. فال بد من ضامن عدم 

استخدام األسلحة النووية نهائيًا والقضاء عليها، وميثل هذا واجبًا إنسانيًا يقع عىل عاتق الدول.

ومن وجهة نظر اللجنة الدولية، ليس من املنطقي إطالقًا أن يكون استخدام األسلحة النووية يف نزاع مسلح متامشيًا 
مع مبادئ القانون الدويل اإلنساين وقواعده. فاستخدامها ضد السكان املدنيني أو األعيان املدنية، مثل مدن بأكملها، 
يعّد انتهاكًا ملبدأ التمييز. واستخدامها ضد األهداف العسكرية الواقعة يف املناطق املأهولة بالسكان أو بالقرب منها 

يعّد انتهاكًا للحظر املفروض عىل الهجامت العشوائية وغري املتناسبة.

لقد شكَّل دخول معاهدة حظر األسلحة النووية حيز النفاذ لحظة تاريخية. إذ متثِّل املعاهدة أول صك عاملي ُملزم 
قانونًا يحظر األسلحة النووية بشكل شامل، وهي تُرسل إشارة قوية مفادها أن أي استخدام لألسلحة النووية غري 
مقبول ال أخالقيًا وال إنسانيًا، وهو اليوم غري مقبول كذلك من منظور قانوين، كام أنها متثِّل تحواًل مهاًم من منطق 
الردع النووي الخطري إىل الرتكيز عىل األسلحة النووية ذاتها وتبعاتها اإلنسانية الكارثية. توفر املعاهدة سباًل للقضاء 
عىل األسلحة النووية، وهو هدف منصوص عليه يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وتدبري فعال يف تنفيذ املادة 
السادسة. ال تُخل معاهدة حظر األسلحة النووية مبعاهدة عدم االنتشار، بل إنها تستكمل وتدعم أهدافها املتعلقة 

بنزع السالح النووي وعدم انتشاره.

وتواصل اللجنة الدولية، يف إطار مشاركتها طويلة األجل يف هذه املسألة، تقديم املساعدة للحكومات يف جهودها 
الرامية إىل أن تصبح طرفًا يف معاهدة حظر األسلحة النووية وتنفيذها، عرب وسائل من بينها نرش “مجموعة مواد 
التصديق” وقانون منوذجي ومذكرات تفسريية بشأن األحكام الرئيسية باملعاهدة. إذ تسعى اللجنة الدولية عرب هذه 
الجهود إىل جذب األنظار إىل األساس املنطقي القائم عىل الجانب اإلنساين للمعاهدة. وتحقيًقا لهذه الغاية، نظمت 
اللجنة الدولية واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف عام 2020 اجتامع خرباء مفتوح لجميع 

الدول بشأن اآلثار اإلنسانية واملخاطر املرتتبة عىل استخدام األسلحة النووية.

وتشجع اللجنة الدولية بشدة جميع الدول التي مل تصبح بعد طرفًا يف معاهدة حظر األسلحة النووية بالتصديق عليها 
ق عليها وكذلك الدول  أو االنضامم إليها دون إبطاء. كام تشجع بشدة الدول التي وقّعت عىل املعاهدة لكن مل تصدِّ
التي ليست بعد يف وضع ميكِّنها من االنضامم إىل املعاهدة أن تشارك بصفة مراقب يف االجتامع األول للدول األطراف 

املقرر أن ينعقد يف وقت الحق هذا العام.

وبالتوازي، ندعو الدول الحائزة ألسلحة نووية أن تتخذ خطوات عاجلة للحد من خطر استخدامها. لقد قدمت اللجنة 
الدولية ورقة عمل إىل املؤمتر االستعرايض العارش لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية تضم توصيات 

بهذا الشأن.

https://www.icrc.org/en/document/working-paper-10th-review-conference-parties
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تتسع رقعة النزاعات املسلحة اليوم يف ظل أزمات بيئية ومناخية تجتاح العامل. وقد َخلُص علامء بيولوجيا الحفاظ 
عىل البيئة إىل أن أكرث من 80% من جميع النزاعات املسلحة الرئيسية بني عامي 1950 و2000 دارت مبارشًة يف 
النزاعات  للبيئة، ارتبط ما ال يقل عن 40% من  البيولوجي الساخنة، ووفًقا لربنامج األمم املتحدة  التنوع  مناطق 
املسلحة غري الدولية بني عامي 1950 و2009 باملوارد الطبيعية. يف الوقت ذاته، تأيت البلدان التي ترزح تحت وطأة 
النزاع يف طليعة َمن تعصف بهم أزمة تغري املناخ، فمن بني 25 بلًدا هي األكرث قابلية للتأثر بالتغري املناخي واألقل 
استعداًدا للتكيُّف، هناك 14 بلًدا غارقًا يف النزاع. وتقرتن حاليًا آثار األرضار البيئية املرتبطة بالنزاعات بأزمة املناخ التي 

تزداد حدتها باطراد.

وبدًءا من الجهات اإلنسانية الفاعلة وانتهاًء بالدول وأطراف النزاعات املسلحة، نضطلع جميًعا بدور نؤديه من أجل 
مواجهة هذا التهديد الوجودي.

للدفع  امليدانية  أنشطتها  وكذلك  والسياسات  القانونية  باملسائل  املتعلق  عملها  من  الدولية  اللجنة  عززت  وقد 
باإلجراءات قُدًما. يف عام 2020، نرشت اللجنة الدولية تحديثًا للمبادئ التوجيهية لحامية البيئة الطبيعية يف حاالت 
النزاع املسلح )Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflict( التي تعرض 
32 قاعدة وتوصية من القانون الدويل اإلنساين، وكذلك وثيقة عندما متطر غباًرا التي تربز التبعات اإلنسانية للقضايا 
املتقاربة املتمثلة يف املخاطر املناخية والتدهور البيئي والنزاع املسلح واستكشاف الُسبل ملواجهتها. ويف عام 2021، 
شاركت اللجنة الدولية مع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف وضع ميثاق املناخ والبيئة 
للُمنظَّامت اإلنسانية الذي يهدف إىل توجيه وتحفيز االستجابة اإلنسانية لألزمات املناخية والبيئية وتعظيم االستدامة 

البيئية للعمل اإلنساين إىل أقىص حد.

كام يجب عىل الدول وأطراف النزاعات املسلحة التحرك بشكٍل عاجل، عرب ُسبل من بينها إدماج الحامية القانونية 
للبيئة متزايدة الهشاشة يف عقيدة القوات املسلحة بغية الحد من الرضر الناجم أثناء القتال. ومتثِّل املبادئ التوجيهية 
ثة عام 2020 أداة مرجعية للدول وأطراف النزاعات املسلحة والجهات الفاعلة األخرى التي قد تُدعى لتعزيز  املحدَّ
القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه وإنفاذه، كام أنها تعّد وثيقة “جامعة” لقواعد القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة 

بالبيئة الطبيعية. ولدعم تنفيذه، تقرتح اللجنة الدولية التدابري التالية عىل الدول:
 •   نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تكفل الحامية للبيئة الطبيعية، عىل النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية، 
     وإدماجها يف العقيدة العسكرية والتعليم والتدريب ومنظومة الجزاءات للقوات املسلحة ويف السياسات واألطر 

     القانونية الوطنية.
 •   اعتامد وتنفيذ التدابري التي من شأنها زيادة فهم آثار الحرب عىل البيئة الطبيعية قبل العمليات العسكرية ويف 

     أثنائها بانتظام، وحيثام كان ذلك مجديًا وممكًنا عمليًا، الحد من اآلثار البيئية املبارشة وغري املبارشة التي قد 
     تخلِّفها العمليات العسكرية.

 •   تحديد املجاالت ذات األهمية أو الهشاشة البيئية الخاصة واعتبارها مناطق منزوعة السالح.
 •   تبادل املامرسات الجيدة واألمثلة عىل تدابري االمتثال لقواعد القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة عرب أنشطة مثل 

     املؤمترات والتدريبات واملناورات العسكرية واملنتديات اإلقليمية.

تسعى سويرسا واللجنة الدولية إىل عقد اجتامع خرباء عىل مستوى الدول بشأن “القانون الدويل اإلنساين: حامية البيئة 
يف النزاعات املسلحة” يف عام 2022. وسينصب الرتكيز يف االجتامع عىل حامية البيئة الطبيعية يف النزاعات املسلحة 
عىل املستوى الوطني. ومن شأن االجتامع كذلك أن ييرس التبادل غري املسيس أو املرتبط بسياق للقوانني واللوائح 
واإلجراءات والسياسات واملامرسات الجيدة الوطنية التي وضعتها الدول أو قد تنظر يف وضعها لضامن توفري حامية 

أفضل للبيئة الطبيعية يف النزاعات املسلحة. ونرحب باإلسهامات من جميع الدول.
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يؤثر النوع االجتامعي عىل تجربة الفرد يف النزاع املسلح بطرق معقدة، غري أنه من املمكن التنبؤ باالتجاهات. وعىل 
وجه الخصوص، تكافح النساء والفتيات ضد عدم املساواة الهيكلية بني الجنسني، مبا يف ذلك يف سياقات النزاعات. 
وغالبًا ما تقل املوارد املالية املتاحة لدى النساء والفتيات وكذلك فرصهن يف الحصول عىل الخدمات األساسية والتمثيل 
يف هيئات اتخاذ القرار. وعليه، ال تسري العمليات العسكرية وفق “قواعد متساوية” لهن، ومن ثَم يُعّد املنظور املراعي 
للنوع االجتامعي أداة مهمة للمامرسني الساعني إىل فهم األرضار الواقعة عىل املدنيني يف النزاعات املسلحة والحد 

منها.

ويف عام 2021، عقدت اللجنة الدولية، يف إطار واليتها للعمل من أجل فهم ونرش القانون الدويل اإلنساين والتطبيق 
األمني له، حلقة عمل لخرباء تهدف إىل تحديد نطاق اآلثار املرتبطة بالنوع االجتامعي التي تُخلِّفها النزاعات املسلحة 
اإلنساين وتتعلق بحامية  الدويل  القانون  التزامات معيَّنة ينص علىها  املحتملة من أجل تطبيق  وتحديد تداعياتها 
الدويل  القانون  النقدي لدور  التفكري  للمشاركة يف  الدولية  اللجنة  العمل هذه، سعت  املدنيني. ومن خالل حلقة 
اإلنساين يف التصدي لآلثار املرتبطة بالنوع االجتامعي والتي يخلِّفها النزاع املسلح. وقد انصب الرتكيز فيها عىل التطبيق 

العميل للقانون الدويل اإلنساين والتخفيف من مخاطر إلحاق الرضر بالنساء والفتيات.

ومن املقرر أن تنرش اللجنة الدولية تقريرًا يستند إىل حلقة العمل يف عام 2022 بهدف تعزيز فهم اآلثار املرتبطة 
بالنوع االجتامعي التي يخلِّفها تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل شتى الفئات، ومنها النساء والفتيات. وما هذا إال 
جزء من جهود اللجنة الدولية املتواصلة العتامد تحليل يستند إىل النوع االجتامعي يف أعاملها القانونية، ال سيام يف 

مرشوعها الرامي إىل تحديث التعليقات عىل اتفاقيات جنيف.

وبينام نعمل عىل إدماج منظور يراعي النوع االجتامعي بقدر أكرب من االتساق يف تفسري القانون الدويل اإلنساين 
وتنفيذه، فمن األهمية مبكان أن نشري إىل الحظر الراسخ للعنف الجنيس باعتباره جرمية حرب يف النزاعات املسلحة 
الدولية وغري الدولية. وهذا الحظر يكفل الحامية للنساء والرجال والفتيان والفتيات و/مبا يف ذلك األشخاص ذوو 
امليول الجنسية والهوية الجنسية املختلفة، كام يشكِّل الحظر عاماًل مهاًم يف الُسبل التي يجب عىل الدول وأطراف 
النزاعات املسلحة العمل من خاللها عىل منع األرضار املرتبطة بالنوع االجتامعي والتصدي لها يف النزاعات املسلحة. 
وإذا كان القانون الدويل واضًحا يف حظر العنف الجنيس، فإن األطر القانونية والسياساتية الوطنية تتسم بتنوع أكرب. 
ومن هذا املنطلق، وضعت اللجنة الدولية قامئة مرجعية للتنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين الذي يحظر العنف 
أُطرها  الصدد داخل  الدولية يف هذا  القانونية  التزاماتها  تنفيذ  الدول يف  لدعم  استعداد  أتم  الجنيس. ونحن عىل 

الوطنية.

اإلعاقة والقانون الدويل اإلنساين  10
يشكِّل عمل اللجنة الدولية يف ما يخص اإلعاقة والقانون الدويل اإلنساين أحد الركائز التي تقوم عليها رؤيتها لعام 
2030 بشأن اإلعاقة. إذ تطمح اللجنة الدولية يف رؤيتها هذه إىل تحويل املنظمة إىل جهة عمل شاملة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة ومقدمة ومؤيدة لألنشطة اإلنسانية الشاملة لهم.

ر نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة بنحو 15% من أي تعداد سكاين. ومن املخاطر والعقبات التي قد يواجهها هؤالء  تُقدَّ
األشخاص عند محاولتهم الحصول عىل خدمات الحامية واملساعدة استهدافهم بشكٍل خاطئ وعقبات تعوق فرارهم 
من القتال أو إجالئهم من املناطق التي تشهد عمليات عسكرية، فضاًل عن تزايد مخاطر تعرُّضهم لعنف واعتداءات 
عند التخلف عن أفراد األرسة أو أفراد الدعم وتعذر حصولهم عىل اإلغاثة اإلنسانية. لذا تلتمس اللجنة الدولية من 
خالل عملها إبراز األبعاد واالحتياجات الخاصة لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف تفسري قواعد القانون الدويل اإلنساين 
القامئة واملتعلقة بحامية املدنيني أو األشخاص العاجزين عن القتال وتنفيذها عىل نحو يتكامل مع اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة. ويف هذا السياق، نرشنا مذكرة موجزة عن التكامل وسنكرس العدد التايل من املجلة الدولية 

للصليب األحمر ملناقشة مسألة األشخاص ذوي اإلعاقة والنزاع املسلح.

https://www.icrc.org/en/document/how-law-protects-persons-disabilities-armed-conflict


اللجنة الدولية األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية بهم إىل تحسني مشاركتهم يف التخطيط الستجابة  تدعو 
الحامية واملساعدة يف حالة النزاع املسلح من أجل تعميق الوعي باملخاطر والعقبات املحددة التي يواجهونها يف النزاع 
إدماج هذه  والتأكيد عىل رضورة  املحددة  املخاطر والعقبات  بهذه  املسلح. كام ندعو إىل توعية حاميل األسلحة 
االعتبارات يف عقديتهم العسكرية والتخطيط والتدريب وسري العمليات العدائية. تدعم اللجنة الدولية التوصيات 
التي قدمها بهذا الصدد املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف تقريره املقدم عام 
2021 للجمعية العامة لألمم املتحدة. كام أننا نشارك يف استضافة مشاورات الخرباء من أجل التقرير الجديد املزمع 
أن يقدمه املقرر الخاص لألمم املتحدة بشأن سري العمليات العدائية واألشخاص ذوي اإلعاقة بهدف التقريب بني 

القوات املسلحة للدولة واألشخاص من ذوي اإلعاقة واملنظامت املمثلة لهم.

الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة  11
قد يشكِّل وجود الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة يف حاالت النزاعات املسلحة مخاطر خاصة تهدد توفري الحامية 
الخاصة  العسكرية واألمنية  التي تفتقر فيها الرشكات  الحاالت  الفعالة للمدنيني. وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل 
وموظفوها إىل التدريب املالئم أو الدوافع الكافية لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقوانني األخرى واجبة التطبيق، 
وهي ال تخضع لعمليات مساءلة فعالة بشأن انتهاك القانون الدويل اإلنساين أو ارتكاب تجاوزات أخرى. لذا تسعى 
اللجنة الدولية لضامن وفاء الدول املتعاقدة ودول اإلقليم ودول املنشأ بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل اإلنساين يف 
ما يتعلق بالرشكات العسكرية واألمنية الخاصة. ويف ظل ظروف معيَّنة، قد تتواصل اللجنة الدولية كذلك مع الرشكات 

ًنا يف الوضع اإلنساين. العسكرية واألمنية الخاصة مبارشًة حيثام يسفر عن ذلك تحسُّ

وإحدى األدوات الرئيسية يف عمل اللجنة الدولية املتعلق بالرشكات العسكرية واألمنية الخاصة هي وثيقة مونرتو 
الدولية واملامرسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الرشكات العسكرية واألمنية  القانونية  بشأن االلتزامات 
الخاصة أثناء النزاع املسلح. وهي وثيقة حكومية دولية تهدف إىل تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق 
اإلنسان، وال سيام يف حالة وجود الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة يف النزاعات املسلحة. وقد اشرتكت سويرسا 
واللجنة الدولية يف تيسري وضع هذه الوثيقة. وهي تلخص االلتزامات القانونية الدولية واملامرسات السليمة ذات 

الصلة، إال أنها ليست يف حد ذاتها صًكا ُملزًما من الناحية القانونية.

األمم  أنشأه مجلس  الذي  العضوية  املفتوح  الدويل  الحكومي  العامل  الفريق  الدولية عن كثب  اللجنة  تتابع  كام 
املتحدة لحقوق اإلنسان يف جنيف من أجل “صياغة مضمون إطار تنظيمي دويل - دون الحكم مسبًقا عىل طبيعته 
- لحامية حقوق اإلنسان وضامن املساءلة عن االنتهاكات والتجاوزات املرتبطة بأنشطة الرشكات العسكرية واألمنية 

الخاصة”.

وتناشد اللجنة الدولية جميع دول املنشأ ودول اإلقليم والدول املتعاقدة للوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل 
اإلنساين من أجل ضامن امتثال عمليات الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة للقانون الدويل اإلنساين، وهي االلتزامات 
املبينة يف وثيقة مونرتو والقامئة كذلك بشكٍل مستقل عنها. ونرحب بالرتكيز بصفة خاصة عىل ضامن اشتامل القوانني 
الوطنية عىل األحكام الرضورية وإنفاذها عىل أرض الواقع. وندعو جميع الدول التي مل توقّع بعد عىل وثيقة مونرتو 
إىل التوقيع عليها وندعو تلك التي وقّعت عليها إىل تشجيع الدول األخرى عىل أن تحذو حذوها. وأخريًا، نشجع الدول 

كافة عىل املشاركة البناءة يف العمليات التي تضطلع بها األمم املتحدة.

الحفاظ عىل الحيز اإلنساين  12
وصول املساعدات اإلنسانية

يتسم وصول املساعدات اإلنسانية بأهمية محورية يف توفري الحامية الفعالة للمدنيني. ويتطلب إيصال املساعدات 
اإلنسانية وتقديم األنشطة اإلنسانية إجراء حوار يف كل األوقات، وليس فقط عندما يكون وصول املساعدات اإلنسانية 
وتقدميها مهدًدا أو مقيًَّدا. وهذا الحوار انعكاس “للعمل” وفًقا للقانون الدويل اإلنساين. وعىل الرغم من أن القواعد 



ذات الصلة تختلف قلياًل وفًقا لطبيعة النزاع )نزاع مسلح دويل بخالف االحتالل، أو احتالل، أو نزاع مسلح غري دويل(، 
طبقات  أربع  من  يتشّكل  اإلنساين  الوصول  يحكم  الذي  اإلنساين  الدويل  القانون  إطار  أن  ببساطة  القول  فيمكن 

مستقلة.

للمنظامت  ثانيًا،  الواقعني تحت سيطرته.  تلبية االحتياجات األساسية للسكان  نزاع مسلح  أواًل، عىل كل طرف يف 
اإلنسانية غري املتحيزة الحق يف عرض خدماتها بغية تنفيذ أنشطة إنسانية، وبخاصة يف حالة عدم الوفاء باحتياجات 
السكان. ثالثًا، تخضع األنشطة اإلنسانية غري املتحيزة املُنفذة يف النزاعات املسلحة عموًما ملوافقة األطراف يف النزاع 
املعني، وال ميكن رفض املوافقة بشكل تعسفي أو غري مرشوع. رابًعا، حاملا تتم املوافقة عىل خطط اإلغاثة اإلنسانية 
غري املتحيزة، يُتوقع من األطراف يف النزاع، فضاًل عن جميع الدول التي ليست طرفًا فيه، أن تسمح وتيّرس املرور 
الرسيع ودون عوائق لإلغاثة اإلنسانية. ويجوز أن متارس األطراف حقها يف املراقبة للتحقق من أن البضائع هي فعاًل 

بضائع عىل النحو املزعوم.

والسبب الرئييس لألزمات التي ال نزال نشهدها هو عدم امتثال أطراف النزاعات املسلحة للقانون الدويل اإلنساين، 
ويضاف إىل ذلك عجز األطراف واملجتمع الدويل عن إيجاد حلول سياسية لهذه األوضاع. وباملثل، فإن العائق األهم 
أمام تنفيذ األنشطة اإلنسانية مبا يتناسب مع احتياجات السكان املترضرين من النزاع املسلح هو صعوبة الوصول أو 
استحالته أساًسا لدواعي أمنية و/أو سياسية، وذلك غالبًا الحال عىل أرض الواقع. ويضاف إىل هذا التحدي التسييس 

املتزايد والخطري للعمل اإلنساين.

تود اللجنة الدولية أن ترى الدول تتناول مسألة إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية بأسلوب بعيد عن السياسة وعدم 
اتخاذ اإلجراءات والقرارات إال وفًقا لالحتياجات اإلنسانية.

مكافحة اإلرهاب ونظم العقوبات
مكافحة  واملحيل يف مجال  واإلقليمي  العاملي  املستوى  التنظيمية عىل  التدابري  زيادة يف  األخرية  السنوات  شهدت 
اإلرهاب ونظم العقوبات الدولية. واللجنة الدولية ال تتساءل عن مدى رشعية هذه التدابري أو رضورة اتخاذ الدول 
لها، لكنها تعاين ما كان لهذه التدابري من تبعات سلبية غري مقصودة عىل العمل اإلنساين. كام أن أثرها عىل العمل 
اإلنساين يف تزايد نظرًا النتشارها واتساع نطاقها. وقد أثر هذا عىل قدرة املنظامت اإلنسانية، مثل اللجنة الدولية، عىل 
االستجابة الحتياجات األشخاص املترضرين من النزاعات والعنف بطريقة تستند إىل املبادئ. وترى اللجنة الدولية أنه 
يجب أال تعرقل تدابري مكافحة اإلرهاب ونظم العقوبات العمل اإلنساين القائم عىل أساس املبادئ ويجب أن متتثل 

لقواعد القانون الدويل اإلنساين، ال سيام تلك التي تحكم األنشطة اإلنسانية.

لقد شاركت اللجنة الدولية عىل جميع املستويات )عىل سبيل املثال، يف األمم املتحدة واالتحاد األورويب ومع الدول( 
بهدف زيادة الوعي بشأن األثر الذي تخلِّفه تدابري مكافحة اإلرهاب والعقوبات وتشجيع تدابري التخفيف الفعالة، 
خاصًة يف صورة استثناءات إنسانية تستبعد األنشطة اإلنسانية التي تضطلع بها املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة من 

نطاق ترشيعات مكافحة اإلرهاب ونظم العقوبات، بالتاميش مع القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية.

وقد ملسنا بعض اإليجابية يف القرارات األخرية ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة )عىل سبيل املثال، القراران رقم 2610 
و2615( ويف وثائق االتحاد األورويب اإلطارية بشأن العقوبات. إذ تضم إشارات عدة إىل نية األمم املتحدة واالتحاد 
األورويب عىل الحفاظ عىل األنشطة اإلنسانية من التبعات املعاكسة وعىل احرتام القانون الدويل، ومنه القانون الدويل 
اإلنساين. غري أن مثة أوجه حظر معيَّنة أرستها هذه النظم ال تزال تؤثر عىل العمل اإلنساين القائم عىل أساس املبادئ، 
خاصًة يف ما يتصل بحقيقة أن العقوبات غالبًا ما تستهدف الجامعات املسلحة من غري الدول، وهي كيانات عىل 
الجهات اإلنسانية الفاعلة التواصل معها مبارشًة. ولهذا تأثرت أنشطة الجهات اإلنسانية الفاعلة بشكل مبارش وغري 
مبارش بعقوبات األمم املتحدة واالتحاد األورويب، فضاًل عن العقوبات الوطنية. ومن بني هذه اآلثار عىل سبيل املثال، 
صعوبة استرياد البضائع أو تصديرها ومنع التحويالت البنكية أو تأخريها، “والتخلص من املخاطر” املتعلقة باملورِّدين، 
ما يؤدي إىل توقف أو تأخري األنشطة اإلنسانية يف قطاع الصحة أو املياه والرصف الصحي، ومل تعد االتفاقات مع 
املانحني متسقة مع القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية مع احتامل عدم االمتثال لهام ومواجهة ما يرتتب عىل 

ذلك من مسؤولية. وميكن أن تنشأ عن هذه املسألة األخرية مشكالت تتعلق بواجب الرعاية إزاء املوظفني.
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تنص بعض نظم العقوبات التابعة لألمم املتحدة واالتحاد األورويب عىل إمكانية طلب استثناءات، أي إمكانية التوجه 
إىل السلطات املختصة وطلب اإلذن مبواصلة األنشطة اإلنسانية التي قد تواجه خطر عدم االمتثال لنظام عقوبات 
. غري أن ذلك ليس حاًل عمليًا، فالتوجه إىل الهيئات السياسية من أجل طلب اإلذن للعمل يف سياقات تخضع  معنيَّ
لنظم عقوبات غري مقبول وقد يسفر عن مشكالت أمنية. كام قد يسفر عن مخاوف خطرية يف ما يتعلق باالتساق مع 
القانون الدويل اإلنساين، إذ يصعب عىل نظم العقوبات هذه التوافق مع قواعد القانون الدويل اإلنساين الحاكمة 
إليصال املساعدات اإلنسانية ولألنشطة اإلنسانية، وكذلك مع القواعد التي تكفل الحامية للعاملني يف املجال اإلنساين، 

وهي القواعد التي يرتتب عىل عدم االمتثال لها الخضوع للمسؤولية.

اللجنة الدولية واضعي العقوبات )السيام األمم املتحدة واالتحاد األورويب( لزيادة االمتثال للقانون الدويل  تناشد 
اإلنساين واملبادئ اإلنسانية عرب وضع استثناءات إنسانية دامئة ُمحكمة الصياغة يف نظم العقوبات. ومن األمثلة الجيدة 
الفقرة 38 من ديباجة توجيه االتحاد األورويب املعني مبكافحة اإلرهاب، وهو صك االتحاد األورويب الرئييس املعني 
العقوبات  نظام  املتحدة رقم 2615 بشأن  لألمم  التابع  األمن  قرار مجلس  الوارد يف  اإلرهاب، واالستثناء  مبكافحة 

املفروضة عىل طالبان. واآلن يجب نقل هذه األمثلة إىل الترشيعات املحلية لضامن إنفاذها إنفاًذا كاماًل.

واالستثناءات الدامئة واملُحكمة الصياغة هي الوسيلة األكرث مالءمة وفاعلية لكفالة وحامية العمل اإلنساين وضامن األ 
أن متنح  االستثناءات  أن من شأن هذه  اإلنسانية. كام  املساعدات  اإلنساين وتعرقل وصول  الحيز  العقوبات  تقيِّد 
املخاطر، فضاًل عن  التخلص من  املفرط ومامرسات  االمتثال  املطلوب ملواجهة  الدعم  الكثري من  اإلنساين  املجتمع 
لكنها  االستثناءات “شاملة”  تلك  اإلنساين بشكٍل عام. ولن تكون  للعمل  ثقافة عامة داعمة  إيجاد  املساعدة عىل 
ستستبعد من نطاق تطبيق نظم العقوبات األنشطة ذات الطابع اإلنساين البحت التي تضطلع بها املنظامت غري 

املتحيزة واإلنسانية بحق والتي تعمل يف جميع األوقات بالتوافق مع القانون الدويل اإلنساين.



الثاين  الجزء   

إرساء ثقافة عاملية الحرتام القانون 
الدويل اإلنساين

يعتمد احرتام القانون الدويل اإلنساين عىل محاسبة الدول لنفسها ولبعضها البعض. ويبدأ إرساء ثقافة عاملية الحرتام 
القانون الدويل اإلنساين بالفهم املشرتك للقواعد، والعمل وفًقا لها بشكٍل يُحتذى به. فمن شأن الفهم الواضح لإلطار 
القانوين، وكذلك اإلدماج الفعال لاللتزامات الدولية يف األنظمة القانونية الوطنية أن يشجع عىل احرتام القانون الدويل 

اإلنساين من جانب جميع أطراف النزاع املسلح وأن يعزز القدرة عىل التأثري يف اآلخرين.

تسعى اللجنة الدولية باستمرار إليجاد ُسبل تدعم بها الدول وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لفهم القانون الدويل 
اإلنساين كام ينطبق يف عاملنا اليوم، وتدعم بها تنفيذ واحرتام االلتزامات املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين. 

ويف ما ييل نورد خمسة جهود رئيسية لتحقيق هذه األهداف.

ثة عىل اتفاقيات جنيف لعام 1949  التعليقات املحدَّ  1
وبرتوكوليها اإلضافيني لعام 1977

نرشت اللجنة الدولية، يف سياق عملها الرامي إىل نرش وتوضيح القانون الدويل اإلنساين، “تعليقات” عىل اتفاقيات 
جنيف األربع يف الخمسينيات وعىل بروتوكوليها اإلضافيني يف الثامنينيات.

كان الهدف من التعليقات األصلية هو توضيح نطاق ومضمون االتفاقيات املعتمدة حديثًا آنذاك وبروتوكوليها، ال 
سيام عىل ضوء األعامل التحضريية والخربة السابقة يف النزاعات املسلحة. ومبرور الوقت أصبحت التعليقات األصلية 
وثائق مرجعية رئيسية لتفسري االتفاقيات التي كثريًا ما يستشهد بها املحامون العسكريون واملحاكم الدولية والوطنية 
والعلامء يف جميع أنحاء العامل. لكن نظرًا لصياغة هذه التعليقات يف فرتيت الخمسينيات والثامنينيات، باتت ال تعكس 

املستجدات التي طرأت عىل القوانني واملامرسات منذ ذلك الحني.

لذا رشعت اللجنة الدولية يف 2011 يف مرشوع مهم، أال وهو تحديث التعليقات عىل اتفاقيات جنيف لعام 1949 
وبروتوكوليها اإلضافيني لعام 1977. فمن خالل تحديث التعليقات، تعتزم اللجنة الدولية تقديم تفسريات وإرشادات 
حديثة تراعي املشكالت والتحديات التي جوبهت يف النزاعات املسلحة بالعقود األخرية، فضاًل عن املستجدات التي 
ثة عىل  التعليقات املحدَّ الواردة يف  التفسريات  الدولية والوطنية. وتستند  التكنولوجيا والقوانني  طرأت عىل مجال 
منهجية تفسري املعاهدات املحددة يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. والغرض من التعليقات هو أن متثِّل أداة عملية 
ثة لالتفاقيات. وهي  توفر وصواًل سهاًل مللخصات بشأن جميع العنارص ذات الصلة التي يُسرتشد بها يف التفسريات املحدَّ
تتيح للمامرسني، ومن بينهم املستشارون القانونيون العسكريون وغريهم من املشاركني يف تطبيق القانون الدويل 
اإلنساين وتفسريه، التعرُّف عىل ما تنطوي عليه تفسريات اللجنة الدولية لالتفاقيات ووجهات النظر الرئيسية املتشعبة.

ثة: وقد نرُشت حتى اليوم ثالثة تعليقات محدَّ
 •   التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل )2016(
 •   التعليق عىل اتفاقية جنيف الثانية )2017(
 •   التعليق عىل اتفاقية جنيف الثالثة )2020(

والعمل جاٍر حاليًا عىل تحديث التعليق عىل اتفاقية جنيف الرابعة.

التي ال  نأمل أن تصبح “فعليًا” جزًءا من األدوات  فإننا  التعليقات متوفرة عىل اإلنرتنت بدون مقابل،  ونظرًا ألن 
يستغنى عنها املحامون العسكريون وغريهم من املامرسني. كام أنها متاحة يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين املجاين.

https://www.icrc.org/ar/icrc-databases-international-humanitarian-law
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCi-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCi-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCii-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCii-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCiii-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCiii-commentary
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%83-%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%AA


إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنًيا  2
اعتمــد املؤمتــر الــدويل الثالــث والثالثــون للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يف كانــون األول/ديســمرب 2019 
تنفيــذ  لتحســني  اإلنساين وطنيًا: خريطــة طريــق  الدويل  القانون  املعنــون “إدماج   )33IC/19/R1( 1 القــرار
القانــون الــدويل اإلنســاين عــىل الصعيــد الوطنــي”. ويسـتند القـرار إىل اإلقـرار املشتـرك عـىل نطـاق واسـع 
بالحاجـة إىل تحسـني احـرتام القانـون الـدويل اإلنسـاين مـن أجـل حاميـة ضحايـا النزاعـات املسـلحة، وبـأن تنفيـذ 
القانـون الـدويل اإلنسـاين عـىل الصعيـد الداخلـي هـو خطـوة أساسـية نحــو تحقيــق هــذا الهــدف. وعليه، فإنه 
يُحدد توجًها عاًما ميكن أن يتبعه أعضاء املؤمتر الدويل، وميدهم بإرشادات تأيت عىل شكل تدابري رئيسية لتعزيز تنفيذ 

القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني.

إلنفاذ القرار والتعهدات املرتبطة بالقانون الدويل اإلنساين التي اعتمدها أعضاء املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل 
األحمر، أنتجت اللجنة الدولية مطبوعة بعنوان إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيًا: املبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ 
القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني يف أيار/مايو 2021. وهذه املبادئ التوجيهية توضح عملية تنفيذ القانون 
الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني وتجمع توصيات اللجنة الدولية للدول والجمعيات الوطنية بشأن كيفية الترصف 

وفًقا اللتزماتها.

قرار إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيًا يشجع الدول عىل أن تُجري “تحلياًل للمجاالت التي تستدعي مزيًدا من 
التنفيذ عىل الصعيد الداخيل” )الفقرة 2(، ومن ذلك تقييم مشاركتها يف املعاهدات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين 
والتحقق من اتساق أطرها القانونية الوطنية مع التزاماتها الدولية. وتنطوي هذه العملية عىل النظر يف الترشيعات 
القانون الدويل  القانون الدويل اإلنساين، وإدماج  انتهاكات  العملية، والردع الجنايئ ومنع  التنفيذ  الوطنية، وتدابري 

اإلنساين يف العقيدة العسكرية، ونُظم التعليم والتدريب والجزاءات العسكرية، والنرش.

وقد بدأت الدول يف مشاركة عملها املعني بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني علًنا. ولإليضاح، ال 
يتضمن القانون الدويل اإلنساين وال قرار إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيًا أي التزام بتقديم تقارير عن تنفيذ 
القانون الدويل اإلنساين. مع ذلك، بدأ عدد متزايد من الدول يف نرش أو العمل عىل تقديم تقرير طوعي بشأن تنفيذ 
القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني. ويشري املصطلح “تقرير طوعي” عموًما إىل أي وثيقة أُصيغت تحت 
قيادة هيئة تابعة للدولة أو مبشاركة قوية منها )عىل سبيل املثال، لجنة وطنية أو هيئة مامثلة معنية بالقانون الدويل 
اإلنساين، وأحيانًا بدعٍم من الجمعية الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر(، بغرض وصف حالة تنفيذ القانون 
الدويل اإلنساين يف نظام القانون الوطني الذي يشمل القوانني والسياسات واملامرسات. وتوضح هذه التقارير كيفيـة 
إدمـاج االلتزامات التي يفرضها القانـون الـدويل يف النظام الوطني وتحديد املجاالت املحتملة التي تستدعي املزيد 
من العمل. يف الوضع األمثل، تضم هذه التقارير كذلك معلومات بشأن العمليات الداخلية التخاذ القرارات واألدوار 
واملسؤوليات املنوطة بهؤالء الذي يساهمون يف التنفيذ عىل الصعيد الوطني. وعادًة ما تُنرش التقارير الطوعية بعد 
االنتهاء من إعدادها، إذ إن أحد أهدافها اإلسهام يف مشاركة املامرسات الجيدة املتعلقة بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين 

مع املجتمع الدويل.

ويُنظر إىل هذه التقارير باعتبارها أمثلة عىل الجهود املتامشية مع قرار إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيًا، وباألخص 
الفقرة رقم 2 سالفة الذكر والفقرة رقم 13 التي تشجع عىل مشاركة املامرسات الجيدة بشأن التنفيذ عىل الصعيد 
لتقديم  املفتوح  التعهد  املتمثلة يف  املوازية  املبادرة  بفعل  التشجيع  املزيد من  التقارير  الوطني. وقد القت هذه 
التقارير بشأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني الذي صاغته اململكة املتحدة والصليب األحمر 

الربيطاين ووقعته 15 دولة وجمعية وطنية.

عالوة عىل ذلك، نرشت اللجنة الدولية، يف إطار دعمها للدول والجهات الفاعلة األخرى، ومنها الجمعيات الوطنية 
للصليب األحمر والهالل األحمر، يف جهودها الرامية إىل تحسني تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، عدة قوائم مرجعية 
عىل  اعتامدها  املطلوب  واإلدارية  والتنظيمية  القانونية  التدابري  بشأن  وعملية  ملموسة  توجيهات  توفر  ترشيعية 
الصعيد الوطني، عىل سبيل املثال بشأن منع العنف الجنيس، وتنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واالتفافية 
القوائم  لهذه  املسلحة. وترد روابط  النزاعات  أثناء  الصحية يف  الرعاية  العنقودية وحامية خدمات  الذخائر  بشأن 

املرجعية يف امللحق.

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges/search/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/pledge/open-pledge-to-report-on-the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law/
https://rcrcconference.org/pledge/open-pledge-to-report-on-the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law/


اجتامعات اللجان الوطنية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين  3
أنشأت الكثري من الدول منصات مشرتكة بني الوزارات للجمع بني الجهات الحكومية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين. 
ومبرور الوقت، اتضح أن لهذه املنصات التي يشار إليها بأنها لجان وطنية وهيئات مامثلة معنية بالقانون الدويل 
اإلنساين دوًرا تؤديه يف إيجاد بيئة مواتية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين وغريه من األعراف الدولية ولزيادة احرتام 
القانون. تضم أغلب اللجان الوطنية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين القامئة حاليًا )وهي 119 لجنة يف آذار/مارس 
2022( ممثلني عن شتى املؤسسات الحكومية املشاركة يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين )وزارات الخارجية والدفاع 
والعدل والتعليم، وغريها( والقضاء والجمعية الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر. من خالل عقد اجتامعات 
منتظمة، تشجع هذه الجهات الفاعلة عىل تعزيز القانون الدويل اإلنساين وطنيًا، عىل سبيل املثال، عرب وضع برامج 
تدريبية للمامرسني املسؤولني عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين أو تفسريه، ودعم إجراء األبحاث عن موضوعات 
القانون الدويل اإلنساين ذات األهمية عىل الصعيد الوطني وتيسري التنسيق عموًما بني السلطات ومنظامت املجتمع 

املدين املعنية بالقانون الدويل اإلنساين.

كام أن أدوار ومهام اللجان الوطنية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين تطور مبرور الوقت. فهي تحظى اآلن مبهمة 
استشارية معرتف بها يف ما يخص تنفيذ جميع القواعد املعنية بحامية األشخاص واألعيان املترضرة من العنف وجميع 
املسائل املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين. وعادًة ما ينطوي الصك الذي تنشأ مبوجبه اللجنة الوطنية املعنية بالقانون 
الدويل اإلنساين وينص عىل مهامها )يف الغالب قانون ترشيعي أو قانون تنفيذي( عىل والية اللجنة الوطنية التي تقدم 
مبوجبها توصيات ملموسة بشأن اعتامد تدابري التنفيذ عىل الصعيد الوطني. وقد دفع هذا بعض اللجان إىل تقديم 
مرشوع تعديالت لقانون العقوبات املُطبق ببلدها بهدف إدماج جرائم جديدة عقب انضامم الدولة إىل معاهدات 
دولية معيَّنة )عىل سبيل املثال، إضافة جرمية االختفاء القرسي عقب االنضامم إىل االتفاقية الدولية لحامية جميع 
األشخاص من االختفاء القرسي(. كام تُجري اللجان الوطنية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين بانتظام دراسات تهدف 
إىل تحديد املجاالت التي قد تحتاج إىل التعزيز يف اإلطار القانوين الوطني من أجل تحسني وفاء الدولة بالتزاماتها 

الدولية.

بالنظر إىل الخربات التي اكتسبتها كل من هذه اللجان الوطنية، ميكن أن يؤدي تعزيز التعاون بينها عىل املستويات 
الدولية واإلقليمية وبني اإلقليمية إىل تشجيع الدول والجمعيات الوطنية عىل االستفادة من مامرسات التنفيذ التي 

ثبتت فاعليتها يف سياقات أخرى.

وتوضح الفقرة رقم 6 من قرار إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيًا أن يجري التعاون عرب حضور االجتامعات املنتظمة 
التي تعقدها هذه الهيئات واملشاركة فيها مشاركة فعالة وعرب املنصة الرقمية ملجموعة اللجان الوطنية والهيئات 
املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين )التي أُنشئت بناًء عىل نتائج االجتامع العاملي لعام 2016(. غالبًا ما تُنظم 
الدويل  بالقانون  املعنية  الوطنية  اللجان  اجتامعات  إقليمية  منظمة  أو  دولة رشيكة  مع  بالتعاون  الدولية  اللجنة 
اإلنساين التي تُعقد بانتظام، ومنها االجتامع العاملي )الذي يُقام كل أربع سنوات وكان إصداره الخامس يف كانون 
األول/ديسمرب 2021( واالجتامعات اإلقليمية. ومن بني املشاركني يف هذه االجتامعات الدبلوماسيون واملستشاريون 
القانونيون من وزارات الخارجية والدفاع والعدل ومن الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر الذين 

يتبادلون املامرسات الجيدة بشأن تنفيذ مجاالت معيَّنة من القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني.

املبادرة املعنية بعالقات الدعم يف النزاع املسلح  4
غالبًا ما تتضمن النزاعات املسلحة املعارصة عدًدا كبريًا من الجهات الفاعلة، مبا فيها الدول، واألطراف من غري الدول 
واالئتالفات متعددة الجنسيات وقوات السالم. ويقاتل بعضها بعًضا، ويدعم البعض اآلخر بعًضا من خالل الرشاكات 
والتحالفات واالئتالفات العسكرية. ويتخذ هذا الدعم أشكااًل شتى، مثل توفري التدريب واملعدات، ونقل األسلحة، 
القطاع  املتعهدين من  القوات، وتوفري  السيربانية، واستضافة  املايل، والعمليات  القدرات املؤسسية، والعون  ودعم 
الخاص، وتبادل املعلومات االستخباراتية. وقد وجدت اللجنة الدولية من خالل حضورها امليداين أن هذه الشبكات 
املعقدة من الدعم وعالقات الرشاكة تنترش عىل نحو متزايد وتصبح سمة رئيسية ألغلب سياقات النزاع التي تعمل 

فيها.

https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl
https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl


ويف إطار القانون الدويل اإلنساين، فإن َمن يدعمون أطراف يف نزاع مسلح غري دويل قد يتحولون أنفسهم إىل طرف يف 
الجامعية لألعامل  املبارشة  اإلسهام يف  اإلنساين، وال سيام من خالل  الدويل  بالقانون  يلتزمون  وبالتايل  النزاع،  ذلك 
العدائية من قبل طرف آخر ضد جامعة مسلحة أو عن طريق مامرسة سيطرة كاملة عىل جامعة مسلحة معيَّنة. 
ولإليضاح، ال تصبح دولة طرفًا يف نزاع مسلح ملجرد أنها تزوِّد أحد األطراف املتحاربة باألسلحة أو املعدات العسكرية. 
ومع ذلك، فالدعم املقدم وإن كان ال يصل إىل حد اإلسهام يف املبارشة الجامعية لألعامل العدائية، فإنه ال ينفك يؤثر 
أو يُحتمل أن يؤثر عىل سلوك الطرف املتلقي للدعم يف النزاع املسلح، وقد يؤدي إىل زيادة املعاناة البرشية أو الحد 

منها.

لذا يف النزاعات املعارصة، عكفت اللجنة الدولية عىل تطوير تعاونها مع َمن يدعمون أطراف النزاعات املسلحة، 
وكثفت مؤخرًا من جهودها عرب إطالق مبادرة عالقات الدعم يف النزاع املسلح. وترى اللجنة الدولية أن هناك رضورة 
وفرصة للعمل الفردي والجامعي الذي يهدف إىل االستفادة من عالقات الدعم املذكورة للتأثري إيجابيًا عىل سلوك 

الرشكاء لصالح ضحايا النزاع املسلح.

وتتضمن كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين التزاًما بعدم تشجيع، أو معاونة أو مساندة انتهاكات القانون الدويل 
اإلنساين، فضاًل عن االلتزام ببذل العناية الواجبة التخاذ خطوات استباقية للتأثري عىل أطراف النزاع ونرش اتجاه نحو 
احرتام القانون الدويل اإلنساين يف ما بينهم. وتدرك اللجنة الدولية أن مثة تحديات تواجه التوصل إىل تدابري ملموسة 
تهدف إىل تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين. والدول حرة يف االختيار من بني العديد من التدابري املختلفة الكافية 
لكفالة االحرتام. وهذه تشمل إجراء تقييامت قبل تقديم الدعم، ووضع آليات ترمي إىل تحديد سوء السلوك من 
جانب الرشكاء أثناء تقديم الدعم والتصدي له، واستعراض الدعم، أو الحد منه، أو تعليقه عند الرضورة، فضاًل عن 
أنشطة التدريب املحددة السياق يف مجال القانون الدويل اإلنساين. وتبني الخربة أن الرقابة واملساءلة - باإلضافة إىل 

التدريب - لهام أهمية حاسمة يف حامية ضحايا النزاع املسلح أثناء العمليات العسكرية النشطة واالحتجاز.

وتدرك اللجنة الدولية التحديات القانونية، والسياساتية وامليدانية التي غالبًا ما يواجهها وضع تدابري من هذا القبيل. 
لذلك فهي تتعاون مع الجهات الفاعلة التي تضطلع بأدوار تقديم الدعم أو تلقي الدعم من أجل مناقشة توصياتها، 
وزيادة إمكانية االستفادة منها مبرور الوقت واالستفادة من خربة هذه الجهات. يف النهاية، تسعى اللجنة الدولية 
لضامن أن جميع القرارات املتخذة بشأن هذا الدعم يراعي املخاطر والفرص املتعلقة بحامية املدنيني، والجرحى 

واملحتجزين، ويراعي احرتام القانون الدويل اإلنساين عموًما.

مبادئ توجيهية بشأن التحقيق  5
االلتزام الواقع عىل عاتق الدول باحرتام القانون الدويل اإلنساين وكفالة احرتامه يقتيض بالرضورة أن يراقب القادة عن 
كثب أفعال األفراد التابعني لهم. ففي حالة االشتباه يف وقوع انتهاك للقانون الدويل اإلنساين، من األهمية مبكان إجراء 
الوقائع واتخاذ إجراءات تضمن املساءلة وتَحمل القوات عىل  القرارات من إثبات  تحقيقات فعالة مُتكِّن متخذي 

االمتثال للقانون.

يف بعض الحاالت، مثل املخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف وجرائم الحرب املحتملة األخرى، فإن القانون الدويل 
اإلنساين يف حد ذاته يتطلب إجراء تحقيقات بغية فرض عقوبات جنائية. ويف ظروف أخرى، يعد إجراء التحقيقات 
جزًءا ال يتجزأ من مسؤولية الدولة لوضع حد لالنتهاكات املستمرة للقانون الدويل اإلنساين، واتخاذ خطوات لضامن 

عدم تكرار هذه االنتهاكات وتقديم الجرب املالئم.

وقد اشرتكت اللجنة الدولية، يف إطار جهودها الرامية إىل تقديم املشورة للدول بشأن الترشيعات والعمليات املطلوبة 
لكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين، مع أكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان يف صياغة مبادئ 
توجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين. وتوفر هذه الوثيقة املساعدة العملية عرب وضع إطار 
عام للتحقيقات يف النزاع املسلح، وعند االقتضاء، املبادئ واملعايري الدولية املتوافقة مع هذا اإلطار. وقد استند هذا 
وحكوميني  عسكريني  خرباء  مع  واملشاركات  للدول  املحلية  واملامرسات  القانون  يف  مستفيضة  أبحاث  إىل  العمل 

وأكادمييني ومنظامت من غري الدول.



ونرى أن هذه املبادئ التوجيهية رضورية ومهمة ألن التحقيقات السليمة التي تُجريها الدول عىل الصعيد الوطني 
هي أداة أساسية لضامن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. والتحقيقات أيًضا شكل من أشكال املساءلة أمام سكان 
الدولة وضحايا انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وعائالتهم وسكان اإلقليم اآلخر الذي قد تعمل فيه قواتها املسلحة 
وكذلك أمام املجتمع الدويل. وميكن أن تثبت أن الدولة مقيدة بالتزاماتها الدولية - سواء عن طريق توضيح أن القانون 
الدويل اإلنساين مل يُنتهك أو عن طريق إثبات أن الدولة تتصدى النتهاك مزعوم للقانون وتتخذ اإلجراءات التصحيحية 

املالمئة.

عند التخطيط لجميع عمليات النرش العسكري، سواء داخليًا أم خارج الحدود اإلقليمية، تحث اللجنة الدولية الدول 
عىل توقع الحاجة إىل إجراء تحقيقات مستقلة وغري متحيزة باعتبارها أداة ذات أهمية حاسمة لالمتثال للقانون 
الدويل اإلنساين. يلزم وضع توقعات وعمليات واضحة يف وقت مسبق للتأكد من إمكانية إجراء التحقيقات الفعالة. 
ينبغي للدول االستعداد عرب ضامن توفر األفراد املؤهلني إلجراء هذه التحقيقات فوًرا وعرب اعتامد إجراءات عمل 
موحدة تُعنى بتسجيل تفاصيل العمليات العسكرية منهجيًا، ومن ذلك االحتجاز املخطط وغري املخطط له، واستخدام 
القوة والحوادث التي يلحق فيها رضر باملدنيني واملمتلكات. كام عليها أن تُيرس إبالغ سلسلة القيادة بالحوادث املثرية 
للقلق، عىل سبيل املثال عرب تقديم إحاطة بعد انتهاء املهمة وتقارير ما بعد العمليات واإلبالغ املالئم من جانب 

القائد العسكري املسؤول، واألهم توفري الحامية للمبلغني عن املخالفات.



ملحق   

املوارد اإلضافية
يقدم هذا امللحق روابط ملوارد إضافية تابعة للّجنة الدولية عن املوضوعات املشمولة يف هذا التقرير. ويقترص 

امللحق عىل تقديم املواد التي أعدتها اللجنة الدولية أو بالرشاكة معها حرصيًا. لكن هناك العديد من املوارد 
اإلضافية املفيدة التي تتناول هذه املوضوعات من مصادر أخرى.

الحرب يف املدن

األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة

الرئيسية املوارد 

الرئيسية املوارد 

املزيد من املوارد عن هذا املوضوع
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مكافحة اإلرهاب وحامية األطفال يف النزاع املسلح

البيئة واملخاطر املناخية والنزاع املسلح

القانون الدويل اإلنساين والجامعات املسلحة من غري الدول
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        -  اللجنة الدولية للصليب األحمر، حامية الرعاية الصحية من العنف: قامئة مرجعية ترشيعية، 2021. ]تتوفر هذه 

            الوثيقة كذلك باللغات العربية والصينية والفرنسية واإلسبانية[

        -  اللجنة الدولية للصليب األحمر، التدابري املحلية لتنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، 2020. ]تتوفر هذه 

            الوثيقة باللغات العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية[

التدابري املحلية لتنفيذ االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، 2020. ]تتوفر هذه          -  اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

            الوثيقة باللغات العربية والفرنسية والربتغالية واإلسبانية[

 •   اللجنة الدولية للصليب األحمر، املوقع اإللكرتوين ملبادرة عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة.

 •   اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة: تجديد االلتزام بالحامية يف 

     النزاعات املسلحة مبناسبة الذكرى السنوية السبعني التفاقيات جنيف، القسم الذي يتناول عالقات الدعم يف النزاع املسلح،   

     2019، الصفحات من 75 إىل 76. ]تتوفر هذه الوثيقة باللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية[.

 •  ICRC, Allies, Partners and Proxies: Managing Support Relationships in Armed Conflict to Reduce the Human 

    Cost of War, March 2021.

 •  ICRC and Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Guidelines on Investigating 

    Violations of International Humanitarian Law: Law, Policy and Good Practice, Geneva, 2019.
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تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، باذلة كل ما يف 
وسعها لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع رشكائها يف الصليب األحمر والهالل األحمر. 

وتسعى املنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.

T.
 W

al
le

t/I
CR

C

T.
 W

al
le

t/I
CR

C
46

10
/0

04
 

03
.2

02
2

ف
غال

 ال
رة

صو
 A

. M
ir

zo
/I

CR
C

http://www.facebook.com/icrcarabic
http://twitter.com/icrc_ar
https://www.instagram.com/icrc/

	القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: تجديد الالتزام بالحماية في النزاعات المسل

