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 )آأ( موجز تنفيذي 

 

ذات ال اثر واسعة النطاق  فجرةتلأسلحة امل ااثر عشوائية عند اس تخدام آ  حدوث  يف قوي احامتلة ادلائرة وجود آأكدت الزناعات املسلح

حلاق ابلساكن املكتظة ناطقامل ضد الأهداف العسكرية الواقعة يف  صابة املدنيني واإ . وتعد هذه الأسلحة السبب الرئييس يف مقتل واإ

ىل ةالرضر مبساكهنم والبنية التحتية احليوي مدادات املياه ابلإضافة اإ ىل تعطيل اخلدمات الأساس ية مثل الرعاية الصحية واإ ، ما يؤدي اإ

لحة ادلائرة يف املناطق املأأهوةل، يتعني عىل اللجنة ادلولية زوح الساكن. وآأمام واقع يفرض نفسه وهو ارتفاع عدد الزناعات املسن

دعوة ادلول وآأطراف مواصةل ( امجلعيات الوطنيةصليب الأمحر والهالل الأمحر )( وامجلعيات الوطنية لل اللجنة ادلوليةللصليب الأمحر )

ىل جتنب اس تخدام الأسلحة  ىل ما حتدثه من آ اثر املكتظة ابلساكن ذات ال اثر الواسعة يف املناطق  املتفجرةالزناعات املسلحة اإ ابلنظر اإ

اس تخدام هذه الأسلحة ونرش التدابري امليدانية الواجب اعامتدها للحد من عشوائية. وعلهيا مواصةل توثيق التبعات الإنسانية املهمة نتيجة 

 تعريض املدنيني للمخاطر الناجتة عن معلياهتا.

 

 

 )ب( مالحظات عامة وآأبرز النقاط 

 

ناطق املأأهوةل جتنب اس تخدام الأسلحة املتفجرة الثقيةل يف امل حيال  حلركةموقف ا/ آأوحضت "اكثلني لواند" )اللجنة ادلولية( آأن دعوة 

ىل الصادر عن جملس املندوبني(  7من منطوق القرار رمق  4الفقرة كام تنص عىل ذكل ) ابلساكن مالحظاتنا املبارشة وتوثيق تستند اإ

توقع لأطراف الزناع املسلح املدنية. وميكن  التحتيةبنية غري مبارشة لهذه الأسلحة عىل املدنيني وال  مآأ مبارشة املدمرة سواء اكنت ال اثر 

ىل آأن يف املناطق املأأهوةل ابلساكن اس تخداهما  كون لهذه الأسلحة آ اثر عشوائية عندتهذه ال اثر. ومن احملمتل آأن  آ اثرها واسعة ابلنظر اإ

 ،مأأهوةل ابلساكنمناطق يف الأسلحة ضد آأهداف عسكرية واقعة  اس تخدام هذه يصطدمآأن  ةكبري احامتلت  مثةالنطاق. وبعبارة آأخرى، 

اليت يعيشها  الاس تثنائية ويف ضوء حالت الاس تضعافالإنساين. ادلويل القانون مبوجب  هجامت العشوائية وغري املتناس بةال حبظر 

عادة تقيمي تعني عىل السلطات العسكرية ، ي املدن ساكن لحد لهذا الاس تخدام  طويعهتا للأسلحة املس تخدمة يف حرب املدن وتاخيار اإ

 وتطبيق املامرسات اجليدة.  -وضامن التقيد ابلقانون ادلويل الإنساين من الرضر اذلي يلحق ابملدنيني 

 

حلاق رضر مبارش ابلساكن املدنيني، " )اللجنة ادلولية( آأنمايلك تلحمي وآأوحض " البنية  احلرضية املناطقالقتال يف قد يدمر ه خبالف اإ

ىل آأن اخلدمات احلرضية املياه والرعاية الصحية خدمات ذكل ويشمل ، هاآأو يعطل التحتية املدنية  والكهرابء والرصف الصحي. وابلنظر اإ
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عواقب ، يف املناطق املأأهوةل ابلساكن املتفجرةالأثر الأويل لس تخدام الأسلحة قد ينتج عن ف، بعضب نظمة ويرتب  بعضها قامئة عىل الأ 

نسانية تتجاوز كثرير  لهيا الإنسانيةالعواقب  توقعبصورة معقوةل ا ما ميكن ثر املبارش والواحض. وغالبر ا الأ اإ يالء اهامتم عليه. و املشار اإ ، جيدر اإ

 ملدنية الأساس ية آأثناء سري الأعامل العدائية.بنية التحتية واخلدمات امواطن ضعف ال مزية و خلصائص املخاص اب

 

، ذات الصةلاملتفجرة )مركز جنيف ادلويل لإزاةل الألغام للأغراض الإنسانية( خصائص آأنظمة الأسلحة  "سامويل بونيال"وقد وصف 

ىل ادلقة عند الإطالق  تكل اليت لها شعاع تدمريي واسع آأوبأأهنا  وتربز  .تطلق ذخائر متعددة عىل مساحة واسعة بتواتر رسيع آأوتفتقر اإ

 وينتجها رتدد فهيا آأصداؤ وتة احلرضية نيعىل الب  الانفجاراتظهر آ اثر موجات هذه الأسلحة بشلك آأكرب يف املناطق احلرضية حيث ت  آ اثر

يف  املتفجرةمثل الزجاج املهشم واخلرسانة واملعدن. ومثة حاجة ملواصةل البحوث لفهم ال اثر الثانوية للأسلحة  اعهنا شظااي اثنوية وحطامر 

 املناطق احلرضية وآأخذها يف احلس بان.

 

نتيجة الأرضار اليت حلقت ابملدنيني والأعيان املدنية رواية مبارشة حول ( قدم يوسف حسن محمد )مجعية الهالل الأمحر الصومايلو 

ا يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. ويه تشلك حتدايت خاصة آأمام امجلعيات الوطنية،  املتفجرة اس تخدام الأسلحة قدرهتا عىل لحتديدر

 آأثناء ساكن املدنيني، وحامية طامقهااذلي يلحق ابل املدى طويل ومعاجلة الرضر غري املبارش آأو  مساعدة الضحااي يف آأعقاب الانفجار،

 هذه العملية.

 

 

 )ج( النقاط الأساس ية املشموةل يف الأس ئةل الإرشادية 

 

 يف املناطق املأأهوةل ابلساكن عىل معلياهتا؟ املتفجرةالأسلحة بشأأن تأأثري : ما يه جتارب امجلعيات الوطنية رشادي الأولالسؤال الإ 

صاابت وقوع  مشلت ،النامجة عن تكل الأسلحة ال اثر ىلمجلعيات الوطنية آأمثةل ععرضت ا  ها، وتدمري مرافق طوامقهايف صفوف وفيات واإ

حلاق و  آأمهية آأطر الوصول ال من ومساعدة الضحااي، مبا يف ذكل ادلمع آأكدت امجلعيات عىل معلياهتا. و عرقةل تبعه من ا، وما هب آأرضاراإ

 .اة الوطنية ومتطوعهيامجلعيلعاملني يف االاجامتعي للمترضرين و والنفيس 

 

يف املناطق املأأهوةل  املتفجرةموقف احلركة من مسأأةل الأسلحة  دعوة/ السؤال الإرشادي الثاين: كيف ميكن للجمعيات الوطنية آأن تعزز

 ابلساكن مع حكوماهتا وقواهتا املسلحة؟

 

جراء وادلعوة اليت حددهتا امجلعيات الوطنية ما ييل: العمل مع الالتوعية  جهنُ مشلت  لجان الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين؛ واإ

عىل احلرب يف املناطق احلرضية  التدريبختيار الأسلحة و املامرسات اخلاصة ابو الس ياسات املعمتدة بشأأن  السلطات العسكريةحوار مع 

ىل خماطبة ابلس هتداف؛ ا اخلاصة وتوجهياهت رتام القانون ادلويل الإنساين بشأأن احر لتحاو من غري ادلول ل  السالح حاميلابلإضافة اإ

لب من اللجنة ادلولية تقدمي املزيد من التوجهيات بشأأن القيود ملدنيني والأعيان املدنية يف املناطق املأأهوةل ابلساكن. وطُ ا حاميةوتعزيز 

 املفروضة عىل اس تخدام الأسلحة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.

 

 

 )د( الاس تنتاجات والتوصيات 

 

ىل ادلول "تعزيز حامية املدنيني من الاس تخدام العشوايئ  2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7من منطوق القرار  4تطلب الفقرة  اإ

للأسلحة املتفجرة وآ اثرها، مبا يف ذكل من خالل التطبيق الصارم للقواعد القامئة للقانون ادلويل الإنساين، وجتنب اس تخدام الأسلحة 

 ."  تصيب منطقة واسعة يف املناطق املكتظة ابلساكناليتاملتفجرة 
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حراز تقدم معيل  ىل جمالني ميكن فهيام اإ  التوثيق وادلعوة: -وملواصةل هذا العمل، لفت املشاركون الانتباه اإ

 

  ذكل ال اثر  يف املناطق املأأهوةل ابلساكن عىل الساكن املدنيني وعىل معلياتنا، مبا يف املتفجرةتوثيق آ اثر اس تخدام الأسلحة

عىل الصحة النفس ية  ر طويةل املدىا توثيق ال اثغري املبارشة لهذه الأسلحة عىل اخلدمات احلرضية الأساس ية. وينبغي آأيضر 

 ها.ون يف امجلعيات الوطنية ومتطوعو يف ذكل العاملن والاجامتعية للضحااي، مب

 

 ملسلحة ومجيع آأطراف الزناعات املسلحة، مبا يف ذكل احلركة عىل مس توى السلطات الوطنية والقوات ا / دعوةتعزيز موقف

نساين يف حرب  اجملموعات املسلحة من غري ادلول، للحد من الرضر اذلي يلحق ابملدنيني وضامن احرتام القانون ادلويل الإ

ىل تطبيق قواعد القانون ادل ويل الإنساين املدن. وتشمل هذه ادلعوة احلوار حول الس ياسات واملامرسات العسكرية واحلاجة اإ

تدلل عىل الأوقات اليت آأمثةل طرح و محلاية املدنيني من آ اثر الزناعات يف املدن.  املرجو منه بطريقة تتسق مع الهدف العام

 يف حروب املدن. ةاختيار الأسلحة املس تخدمويل الإنساين واملامرسات اجليدة عىل صعيد القانون ادليطبق فهيا 


