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 موجز تنفيذي

 

ىل جزئني أأساس يني وينقسم القرار املقملرشوع قرار جملس املندوبني املعنون "القانون ادلويل الإنساين".  دعاما هذا  ةالأساس ياملعلومات يُقدم تقرير  رتح اإ

القرار رمق و  ،)"تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي الأشخاص احملرومني من حريهتم"( 1القرار رمق العمل اجلاري لتنفيذ  بشأأن( حتديث 1)هام: 

( 2و)، ؤمتر ادلويل(للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املالثاين والثالثني املؤمتر ادلويل ن عن يالصادر "( ادلويل الإنساينثال للقانون )"تعزيز الامت  2

 .علق ابلقانون ادلويل الإنساين العريففامي يتاجلاري تنفيذه لعمل بشأأن احتديث 

 

طالع جملس املندوبني عىل العمل اذلي اضطلعت به  ةالأساس ياملعلومات  وهيدف اجلزء الأول من تقرير ىل اإ صليب الأمحر فامي ل اللجنة ادلولية ل اإ

ىل دمع هذه  (احلركة، والتحدايت اليت واهجهتا، واخلطوات التالية. ويدعو احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )2و 1يتعلق ابلقرارين  اإ

 اجلهود.

 

لفرصة لدلول للتوصل حاتةة االرمسية اليت نظمهتا اللجنة ادلولية لإ وغري التقرير خمتلف الاجامتعات الرمسية  يس تعرض، 1 القرار رمقوفامي يتعلق بتنفيذ 

ىل اتفاق بشأأن طرائق العمل وخطة معل تتعلق بتعزيز امحلاية القانونية للأشخاص احملرومني من حريهتم.  ىل اإ ، مل تمتكن وللأسفول، أأن ادلونظراا اإ

جياد أأرضية مشرتكة بشأأن املسائل التنظميية ذات الصةل يف اجامتع رمسي  ن اللجنة ادلولية 2017يف نيسان/أأبريل لدلول من اإ  -تدرس الأمر ، فاإ

 .يف هذه املسأأةلقدماا للميض الس بل بشأأن أأفضل  -وتتشاور مع ادلول 

 

ىلوسويرسا، بصفهتام ميرسين مشرتكني للعملية احلكومية ادلولية  ، عقدت اللجنة ادلولية2القرار رمق وفامي يتعلق بتنفيذ  تعزيز اةرتام القانون  الرامية اإ

 هيديةمت لك مهنام معلية تشاور غري رمسية. ووافق الاجامتع الرمسي الأول عىل طرائق تنظميية وخطة معل س بقت ادلويل الإنساين، اجامتعني رمسيني 

انون ادلويل الآليات القامئة واملبادرات والعمليات املتعلقة ابلق"املعنون ادلولية اللجنة ، يف ةني انقش الاجامتع الرمسي الثاين تقرير 2017لعام 

اكنون  قده يفقرر عالثالث املرمسي الجامتع الاوسريكز . الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفهعن  فضالا  "،الإنساين

ماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت عىل  2017ديسمرب الأول/ نساين القانون ادلوس بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابس تخدام اإ قلميية.يل الإ  الإ

 

ىل وابلإضافة  براز العمل اذلي يمت اإ امجلعيات الوطنية  يدعو قرار جملس املندوبني املقرتح، املؤمتر ادلويل الثاين والثالثنيتنفيذ قراري من أأجل اإ

عزيز اةرتام اليت يقدهما أأعضاء احلركة لعملية تاملهمة كام يسلط الضوء عىل املسامهة  ذات الصةل. من العمل مضن العملياتمزيد دمع عىل ويشجعها 

نساين من خالل أأعضاء   هل.أأعاماللجنة ادلولية تيرس اذلي والتابع للحركة املفتوح العضوية الفريق املرجعي القانون ادلويل الإ

 

 مقدمة -1

 

، . أأولا دلويل الإنساينا، ةدد املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل( مسأألتني تتطلبان تعزيز القانون 2015و 2011يف عايم 

نساين حامية حمدودة للغاية للأشخاص احملرومني من حريهتم  ، يف أأعقاب ومن مث ابلزناع املسلح غري ادلويل. لأس باب تتصليوفر القانون ادلويل الإ

ادلويل الإنساين اذلي  تعزيز القانون املعنون " 1القرار رمق  2015، اعمتد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون يف عام 2015-2011معلية التشاور يف الفرتة 

ل عدم اةرتام القانون قواعد، بعدم وجود يه املشلكة الرئيس ية ليست املسلحة اليوم، الزناعات ، يف . اثنياا حيمي الأشخاص احملرومني من حريهتم"
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ىل حتسني مجيع ادلول اعرتفت ابحلاجة القامئ. والواقع أأن  ، اعمتد املؤمتر ادلويل الثاين عىل ذكل وبناءا  الامتثال للقانون ادلويل الإنساين.مس توى امللحة اإ

نساين"تعزيز الامتثال للقانون املعنون  2القرار رمق  2015والثالثون يف عام   ."ادلويل الإ

 

ابلعمل  هو يرحبو "، يدمع جملس املندوبني معليتني لتعزيز القانون ادلويل الإنساين. ادلويل الإنساينومن خالل مرشوع القرار املعنون "القانون 

يشجع . وعالوة عىل ذكل، 2القرار رمق به اللجنة ادلولية وسويرسا لتنفيذ اضطلعت اذلي والعمل  1القرار رمق اللجنة ادلولية لتنفيذ اذلي قامت به 

ابملساهامت يعرتف أأيضاا و وجه اخلصوص. القانون ادلويل الإنساين عىل تعزيز اةرتام بشأأن معلية امجلعيات الوطنية عىل دمع املزيد من العمل القرار 

 اللجنة ادلولية من خالل الفريق املرجعي املفتوح العضوية اذلي تيرساليت يقدهما أأعضاء احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر، ولس امي املهمة 

 أأعامهل.

 

، والتحدايت اليت واهجهتا، 2و 1اذلي قامت به اللجنة ادلولية فامي يتعلق ابلقرارين علاما ابلعمل جملس املندوبني وحتيط هذه الوثيقة الأساس ية 

 .اجلهود لهذهاحلركة لكيفية دمع اخليارات اختاذها، وحتدد سيمت واخلطوات التالية اليت 

 

 املعلومات الأساس ية  -2

 

 2011املشاورات اليت أأجريت بني عايم يعمتد عىل  2017و 2016ينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأن العمل املنفذ بشأأن هاتني العمليتني يف عايم 

ىل حة، املعنية الأخرى صاحبة املصل، دعا املؤمتر ادلويل احلادي والثالثون اللجنة ادلولية، ابلتعاون مع ادلول واجلهات 2011. ويف عام 2015و اإ

ىل املؤمتر ادلويل واملناقشات  واملشاوراتالبحوث مواصةل  ، مع خيارات وتوصيات لتعزيز امحلاية 2015عام يف حول هذين اجملالني، وتقدمي تقارير اإ

ىل التقريرومن مث، يضيف  اجملالني.هذين القانونية يف  ىل  املرةيل هذا التقرير اإ تنفيذ ) 2013عام يف دوبني املن جملساجامتع املقدم من اللجنة ادلولية اإ

ن قدمهتام اللجنة ادلولية والتقريرين اخلتاميني الذلي ،"(للمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني "تعزيز امحلاية القانونية لضحااي الزناعات املسلحة 1القرار رمق 

ىل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني يف عام  شخاص احملرومني من حريهتم تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي) 2015اإ ، 32IC/15/19.1، حيمي الأ

ىل جنب مع الأخري ابلتعاون مع حكومة سويرسا(جاء التقرير ، و 32IC/15/19.2، تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساينو  وينبغي أأن يقرأأ جنباا اإ

 .هذه التقارير

 

 احملرز التقدمو التحليل  -3

 

 ادلويل الإنساين اذلي حيمي الأشخاص احملرومني من حريهتم: تعزيز القانون 1القرار رمق 

 

طاراا للعمل اذلي ملؤمتر ادلويل الثاين والثالثني الصادر عن ا 1القرار رمق يوفر  لتعزيز حامية احملتجزين  2017-2016اللجنة ادلولية يف الفرتة به تقوم اإ

ىل وثيقة ، يويص املؤمتر ادلويل القرارمن  8ابلزناع املسلح. ويف الفقرة لأس باب تتصل  "مبواصةل العمل املتعمق وفقاا لهذا القرار، هبدف التوصل اإ

اية اليت يوفرها وتكفل تعزيز أأشاكل امحل ختامية واةدة أأو ملموسة أأو أأكرث وقابةل للتنفيذ يف أأي شلك مفيد أأو مناسب ذات طابع غري ملزم قانوانا 

نساين معلياا وصاحلاا لتوفري امحلاية مجليع الأشخاص احملرومني من حريهتم يف س ي القانون ادلويل الإنساين وتضمن أأن يظل اق هذا القانون ادلويل الإ

 الزناعات املسلحة، وحتديداا يف س ياق الزناعات املسلحة غري ادلولية." 
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ىل تسهيل معل ادلول، واملسامهة خبربهتا الإنسان اللجنة ادلولية "يدعو  1القرار رمق كام أأن  (. ويف الوقت نفسه، القرارمن  10)الفقرة  ية والقانونية"اإ

جرائية قبل  تعاون عىل حتديد ادلول واللجنة ادلولية ال  منيطلب القرار من أأجل حتقيق الهدف املتفق عليه،  الأسايسيف العمل الاخنراط وكخطوة اإ

ىل قيادة ادلول والتعاون وعدم التس ييس وفقاا لهذا القرار"  ، معلت عليه (. وبناءا 9)الفقرة "طريقة مواصةل معلها من أأجل ضامن طابعها املستند اإ

ىل مع ادلول  2017و 2016اللجنة ادلولية يف عايم   .متهيديةووضع خطة معل حق الالاتفاق بشأأن طرائق العمل للتوصل اإ

 

 اللجنة ادلوليةمعل  مشاورات بشأأن طرائق العمل واإعداد مشاريع طرائق

 

ىل اتفاق بشأأن طرائق العمل، تعاونت اللجنة ادلولية مع ادلول يف عام  اجملموعات اجامتعات مبا يف ذكل  الأشاكل،مبختلف  2016من أأجل التوصل اإ

قلمييعىل املس توى  آرا ،عىل دعوة ادلول وبناءا  العضوية.واملشاورات املفتوةة  ،وتبادل الآراء املكتوبة ،الإ  ادلولية اقرتاةاا اللجنة ت أأعد هئاومع مراعاة أ

اكنون الثاين/يناير  20مناقشة غري رمسية مفتوةة العضوية يف يف أأثناء ادلول انقش ته عنارص خطة معل، ومرشوع الالحق مبرشوع طرائق العمل 

. ويف ةني الالحق  العملعىل تيسريمنطقتني جغرافيتني خمتلفتني، الاقرتاح، يف مجةل أأمور، أأن تعمل اللجنة ادلولية ودولتان، من وتضمن . 2017

وأأيد عدد من ادلول اقرتاح  .الحقال سيتوىل تيسري العملمن يف قاش النقطة الرئيس ية للنمتثلت تقارب بشأأن عدد من جوانب الاقرتاح، اكن هناك 

 بشأأن الاقرتاح. أأخرى أأاثرت شكواكا  . غري أأن دولا هذا الأمراللجنة ادلولية بأأن تتعاون ادلولتان واللجنة ادلولية يف 

 

 ملناقشة اقرتاح منقح لطرائق 2017ش باط/فرباير  24يف جنيف يف  أأخرى مشاورات غري رمسيةلإجراء البعثات ادلامئة هجت ادلعوة مجليع وُ  ،وذلكل

ىل  ،العمل   تيسري العمليفأأعربت أأسرتاليا وكولومبيا عن اهامتهمام ابلشرتاك مع اللجنة ادلولية  ،املناقشاتوقبل تكل . العملمرشوع خطة ابلإضافة اإ

ىل ش باط/فرباير، أأيدت بعض  24. ويف املشاورات اليت جرت يف الالحق  رتالياأأساللجنة ادلولية و اشرتاك ادلول مرة أأخرى الاقرتاح ادلاعي اإ

رشاك  العمل ذكلباللجنة ادلولية وةدها قيام يف ةني فضلت دول أأخرى ، الالحق العملتيسري يف وكولومبيا  دول يف معلية ي أأ ومل ترغب يف اإ

 التيسري.

 

 2017نيسان/أأبريل  7-6الاجامتع الرمسي الأول لدلول، 

 

آراء ادلول اليت  أأخذاا  لجنة ادلولية املناقشات غري الرمسية اليت أأجريت يف اكنون الثاين/يناير وش باط/فرباير، أأعدت ال عربت عهنا يف أأثناء يف الاعتبار أ

آذار/مارس  ىل مجيع ادلول متهيديةومرشوع خطة معل الالحق العمل مرشوع طرائق  2017يف أ ، 2017نيسان/أأبريل  7-6. ويف الفرتة وقدمهتام اإ

 دوةل. 91، واذلي حرضه هذا لدلول بشأأن مسار العملالاجامتع الرمسي الأول نظمت اللجنة ادلولية 

ىل اتفاق بشأأن طرائق العمل وخطة معل مؤقتة خالل الاجامتع اذلي يدعو للأسف أأنه وما  مساعي من الرمغ  يومني. وعىلاس متر مل يتسن التوصل اإ

ىل ادلول بذلهتا الكبرية اليت ادلبلوماس ية واجلهود ، ةاملكثفاللجنة ادلولية   العمل للجنة ادلولية بشأأن طرائقاقرتاح توفيقي من اوتقدمي اتفاق، للتوصل اإ

ىل اتفاقادلول مبا فيه الكفاية للتمل تتالق مواقف حىت وقت متأأخر من املساء، اليت جرت نيسان/أأبريل، واملناقشات اجامتع  يف أأثناء  .وصل اإ

 

آراء ادلول  ذا اكن ينبغي اختاذ مجيع القرارات يف العملية لس امي وقد اختلفت أ جرائية والقرارات  مبا يف ذكل املسائل -بشأأن املسائل التالية: ما اإ الإ

ذا اكنت العملية برمهتا، مبا يف ذكل مجيع النتاجئ ، وما بتوافق الآراء -املتعلقة ابلنتاجئ احملمتةل  حلني يشء ل اتفاق عىل تقوم عىل مبدأأ " ، ينبغي أأناحملمتةلاإ

نة ادلولية أأن . ويف ةني اكن هناك اتفاق عام عىل أأنه ينبغي للج هل ذكل وكيفالالحق العمل يتوىل تيسري ومن ينبغي أأن  ،التفاق عىل لك يشء"

ذا اكن ينبغي لدلول أأن مل تمتكن ادلول من التفاق ، الالحق تيرس العمل ذا اكن ميكن للجنةأأو ما ، الأمرذكل يف تشرتك عىل ما اإ ادلولية أأن تطلب  اإ
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ذا اكن من ادلول تقدمي ادلمع يف معلية التيسري عىل أأساس لك ةاةل عىل ةدة،  . الالحق العملسري تتوىل تي أأن للجنة ادلولية وةدها ينبغي أأو ما اإ

 الالحق. متثل يف تيسري العمللإماكنية أأن تتقامس مع ادلول العبء الثقيل امل عن تقديرها اللجنة ادلولية وتعرب 

 

 أأخرى ومشاراكتمشاورات 

 

 2016أأيلول/سبمترب يف لوطنية اامجلعيات القانونيني يف للمستشارين مسار الاحتجاز بشأأن  تقدميية عروضاا ادلولية يف اللجنة قدمت الشعبة القانونية 

عالميتني مالوطنية. كام أأرسلت اللجنة ادلولية يف امجلعيات ، وذكل كجزء من الاجامتع الس نوي للمستشارين القانونيني 2017وأأاير/مايو  ذكرتني اإ

ةداهام يف –امجلعيات الوطنية مجليع  آذار/مارس  اإ التشاور املذكورة أأعاله. معلية عىل تطورات  لطالعها – 2017 ويف متوز/يوليوالأخرى  2017أ

 .ادلويل الثالث والثالثنياليت تس بق املؤمتر وس تواصل اللجنة ادلولية هذه اجلهود يف الفرتة 

 

 اخلطوات التالية

 

ىل يف أأعقاب عدم  ىل مجيع خطاابا  2017، أأرسلت اللجنة ادلولية يف أأاير/مايو 2017أأبريل نس يان/ 7-6اتفاق بني ادلول خالل اجامتع التوصل اإ اإ

ذا اكنت ادلول تعتقد أأنه ميكن ويف ذكل اخلطاب، اس تفرست ادلول.  ، 2017/أأبريل يف نيساناملأأزق اذلي ةدث من اخلروج اللجنة ادلولية عام اإ

ىل أأن تقدم  لجنة ادلولية ال تدرس ، . ويف الوقت نفسهالعمل بشأأن كيفية التغلب عىل اخلالف السائد بشأأن طرائقواقعية اقرتاةات لها ودعت ادلول اإ

يف العملية اليت  ة للميض قدماا املمكنالس بل ابلزناع املسلح. وسيمت تقيمي  لأس باب تتصلمن أأجل تعزيز حامية احملتجزين  للميض قدماا  الس بلأأفضل 

آراء ادلول اليت 1القرار رمق ةددها  ىل احلاجة التعامل الفعال مع ، بغية 2017املرسل يف أأاير/مايو  اخلطابعهنا يف الرد عىل عربت ، مع مراعاة أ اإ

نساين   .غري دويللأس باب تتصل بزناع مسلح ولس امي حريهتم، من احملرومني حيمي الأشخاص اذلي تعزيز القانون ادلويل الإ

 

 : تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين2القرار رمق 

 

طاراا ادلويل الثاين والثالثني الصادر عن املؤمتر  2القرار رمق يوفر  ىل للعملية احلكومية ادلولية  اإ  الإنساين، اليت تعزيز اةرتام القانون ادلويلالرامية اإ

ن . و يف تيسري أأعاملها اللجنة ادلولية وسويرساتشرتك  ىل  2القرار رمق من مث، فاإ "يويص مبواصةل معلية مشولية حكومية دولية تقودها ادلول وتستند اإ

ىل اتفاق حول الشلك اذلي ميكن  1ويل الثاين والثالثني، متاش ياا مع املباد  التوجيهية املذكورة يف الفقرة مبدأأ توافق الآراء، بعد املؤمتر ادل للتوصل اإ

ماكانت املؤمتر ادلويل ومن  نساين ابلس تعانة ابإ دايت القانون تأأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه، ولإجياد س بل لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإ

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني" ادلويل  قلميية من أأجل تقدمي نتاج هذه العملية احلكومية ادلولية اإ  (.2رة )الفقالإنساين الإ

 

ىل الرتكزي عىل 2وابعامتد القرار رمق  ، بدأأت مرةةل جديدة من هذه املبادرة. وعىل النحو املبني يف القرار، هتدف العملية احلكومية ادلولية احلالية اإ

ىل اتفاق ممكن بشأأن جمال ، توفري ثالث همام رئيس ية يه: أأولا  منتدى ادلول احملمتل  الشلك اذلي ميكن أأن يتخذهلدلول لتبادل الآراء هبدف التوصل اإ

ماكانت املؤمتر س تعانة ابإ لاب، ضامن مشاركة ادلول يف مناقشة س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين . اثنياا اجلديد للقانون ادلويل الإنساين ووظائفه

حاتةة الفرصة لدلول دلراسة س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين اثلثاا . ادلويل ماكانت، اإ ق  ابلس تعانة ابإ  لميية للقانون ادلويل الإنساين.احملافل الإ
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ميية وخطة العمل  الاجامتع الرمسي الأول: التفاق عىل املسائل التنظ

 

ىل اتفاق بشأأن املس مل يف هذه العملية، عقدت سويرسا واللجنةالعلبدء كخطوة رئيس ية أأوىل  ائل ادلولية أأول اجامتع رمسي من أأجل التوصل اإ

متهيدية ، بعد أأن س بقته مناقشات 2016قد الاجامتع الرمسي الأول يف ترشين الثاين/نومفرب التنظميية وخطة معل للعملية احلكومية ادلولية املقبةل. وعُ 

ىل اتفاق بشأأن الطرائق التنظميية وخطة العمل. وفامي يتعلق بطرائق العمل، اتفقت  100أأكرث من الاجامتع  . وحرضبني ادلول دوةل، ومت التوصل اإ

 جيهية عىل النحواملباد  التو  أأيضاا جمدداا ادلولية العمل مكيرسين للعملية احلكومية ادلولية. وأأكدت ادلول واللجنة ادلول عىل أأن تواصل سويرسا 

نفذ معلية حتضريية ت حىت انعقاد املؤمتر ادلويل املقبل، وأأن  عقد اجامتعني رمسيني س نوايا رضورة . وعالوة عىل ذكل، اتفقت عىل 2الوارد يف القرار رمق 

خالل الاجامتعني الرمسيني  2رمق لقرار ااجلوهرية اليت يثريها خلطة العمل املتفق عليها، سيمت تناول املسائل  . ووفقاا الرمسيني نيالاجامتعبني  ةالفرت يف 

كل لتقرير مفصل عن الآليات القامئة للقانون ادلويل الإنساين، وكذتقدميياا  عرضاا  الاجامتع الأول أأن يتضمن. وينبغي 2017املقرر عقدهام يف عام 

نساين  س بل تعزيز تنفيذ القانون الثاين فريكز عىلالاجامتع أأما  الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه.مناقشة  ادلويل الإ

ماكانت قلميية للقانون ادلويل الإنساين. ابلس تعانة ابإ  املؤمتر ادلويل واحملافل الإ

 

متل الاجامتع الرمسي الثاين لدلول: الآليات القامئة ومناقشة  ووظائفه الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احمل

 

غري رمسية بني ادلول. ومناقشات  ات، وس بقته مشاورمن الوفود 102حبضور  2017نيسان/أأبريل  12-10يف الفرتة عقد الاجامتع الرمسي الثاين 

ليات القامئة واملبادرات الآ بعنوان " ادلول يف الاجامتع الرمسي الأول، أأعدت اللجنة ادلولية تقريراا تقدمت به مع طلب ومتاش ياا لالجامتع،  وحتضرياا 

ي ميكن أأن يتخذه منتدى الشلك اذل"وقدمت اللجنة ادلولية وسويرسا وثيقة معلومات أأساس ية بعنوان  "،ابلقانون ادلويل الإنساين والعمليات املتعلقة

متل ووظائفه   ."ادلول احمل

 

هبدف القامئة حلرص الآليات  كوس يةل الآليات القامئة املتعلقة ابلقانون ادلويل الإنساينتقرير اللجنة ادلولية عن احلصول عىل وقد طلبت بعض ادلول 

رشاد العمل الالحق  والعمليات ع من الآليات نطاق واساس تقصاء خالل من  الإنساينواملساعدة يف حتديد الثغرات احملمتةل يف تنفيذ القانون ادلويل اإ

آخراليت تتعامل مع القانون ادلويل والكياانت  زاء هذا التقرير، وكذكل مواقف ادلول عىل أأفعال . وقد انقسمت ردود الإنساين بشلك أأو بأ منتدى ها اإ

آليات القانون ادلويل رأأى القانون ادلويل الإنساين. مفن انحية، ادلول احملمتل حول  ، يف مجةل تذكر و القامئة غري اكفية.  الإنساينعدد من ادلول أأن أ

آلية أأو منتدى قامئ عىل النطاق العامليأأنه أأمور،   ،الوطين عىل املس توى ولني عن تنفيذ القانون ادلويل الإنسايناملسؤ جيمع بني ( 1) واذلي ل توجد أ

مع املباد  التوجيهية  امتىش متاماا ي( 3)نون ادلويل الإنساين، واتفويض حمدد بشأأن القيه أأو اكن دل عىل القانون ادلويل الإنساين ( يركز حتديداا 2)و

نساين يتعامل مع ( 4)، ووالقدرة عىل التطوع ،بعينهعدم الاقتصار عىل س ياق و عدم التس ييس أأي مبدللعملية، ولس امي  قضااي القانون ادلويل الإ

نشاء تعاون أأفضل يف هذا اجملال. وأأعربت هذه ادلول عن تأأييدها للتيسري الثقة بني ادلول كوس يةل زيد يمبرور الوقت أأن  هابنتظام، وميكن منتدى فكرة اإ

نساين ت آمن لدلول طوعي جديد لدلول بشأأن القانون ادلويل الإ عدد  ىبدأأ والتعاون بشأأن القانون ادلويل الإنساين. ومن انحية أأخرى، للتحاور مكاكن أ

نشاء أأو اعرتاضات قوية من ادلول حتفظات  آليات القانون ادلويل الإ الرتكزي عىل وفضلت منتدى جديد حممتل لدلول، عىل اإ نساين القامئة. ورأأت تعزيز أ

نساين القامئمثة ثغرات أأنه ليس بعض هذه ادلول  آليات القانون ادلويل الإ آليات الامتثال للقانون ادلويل الإنساين عندما ينظر املرء يف مجيع أ ة يف أ

ىل أأطر قانونية دولية أأخرى.ابلقانون  أأحياانا تتعلق ، أأي تكل اليت معاا به والعمليات املتعلقة  نساين ولكهنا تنمتي اإ  ادلويل الإ
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مواصةل العملية احلكومية يف دلول اوبرغبة ملناقشات اما ابلمع الإةاطة ع ،"العنارص الرئيس ية"مقتضبة تضم ل عىل وثيقة ويف هناية الاجامتع، اتفقت ادلو 

ىل اتفاق حول نتيجة جوهرية، مبا يشمل ادلولية.  ولكن الأمر اذلي يبعث عىل الأسف هو أأن مواقف ادلول مل تكن متقاربة مبا فيه الكفاية للتوصل اإ

 .احملمتل لدلولاملنتدى 

 

 أأخرى ومشاراكتمشاورات 

 

عقد ةلقة معل ويرست ، 2016 سبمتربلول/يأأ العملية يف هبذه الوطنية املستشارين القانونيني للجمعيات ادلولية  يف اللجنةالشعبة القانونية أأعلمت 

ثالث مذكرات . كام أأرسلت اللجنة ادلولية 2017 الوطنية يف أأاير/مايو اتحول هذا املوضوع يف الاجامتع الس نوي للمستشارين القانونيني للجمعي

عالمية  ىل  – 2017يوليو ومتوز/ ،2017/يناير ، واكنون الثاين2016 يوليومتوز/يف  -اإ بعملية التشاور املذكورة  امجيع امجلعيات الوطنية لإخطارهاإ

ماكانت لس تعانة ابإ ابالتعمق، ولس امي بشأأن س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين من أأجل التشاور مع احلركة مبزيد من أأعاله. وعالوة عىل ذكل، 

قلميية للملؤمتر ادلويل ا الأمحر والهالل ت الصليب مجلعيادعت اللجنة ادلولية امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل  ،قانون ادلويل الإنساينواحملافل الإ

 .الفريق املرجعيهذا مجعية وطنية يف الوقت احلارض يف  18. وتشارك مفتوح العضويةفريق مرجعي يف للمشاركة  الأمحر

 

 اخلطوات التالية

 

طار العملية احلكومية ادلولية يف اكنون الأول/ديسمرب  ش ياا امت ملناقشة س بل تعزيز  2017مع خطة العمل املتفق عليها، س يعقد اجامتع رمسي اثلث يف اإ

نساين  قلميية. ابلس تعانة ابإ تنفيذ القانون ادلويل الإ ية بني ومشاورة غري رمس  ذكل مشاورات مفتوةةوستس بق ماكانت املؤمتر ادلويل واملنتدايت الإ

للقضااي  مراجعة، واليت ينبغي أأن تتضمن 2018التفاق عىل خطة معل مؤقتة لعام  ادلول أأيضاا سيتعني عىل ادلول. ويف الاجامتع الرمسي الثالث، 

 املعلقة.

 الاس تنتاجات والتوصيات  -4

 

ىل دمع معلها فامي يتعلق ابلقراريناملوضوعني، تدعو اللجنة ادلولية هذين يف ضوء املناقشات املعقدة بني ادلول بشأأن  الصادرين  2 رمقو  1 مقر احلركة اإ

 املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني.عن 

 

نسانية وقانونية وهناك  لعميق التعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي الأشخاص احملرومني من حريهتم. وتواصل اللجنة ادلولية التفكري هممة ةاجة اإ

ىل اتفاق بشأأن طرائق العمل وخطة العمل يف اجامتعغري فضل الس بل لتحقيق ذكل. والتشاور بشأأن أأ   أأنه يف ضوء عدم قدرة ادلول عىل التوصل اإ

ذا اكن ميكن تنفيذ القرار رمق  ، ليس من الواحض ةالياا 2017نيسان/أأبريل  ىل املؤمتر اإ وكيف ميكن تنفيذه. وتلزتم اللجنة ادلولية بتقدمي تقرير  1ما اإ

جنازه عن العمل الثالث والثالثني  ادلويل جرائية اليت واهجت هذه العملية، من هجة، ويف القرار. وفقاا لهذا اليت مت اإ أأمهية تعزيز و ضوء التحدايت الإ

هذا شأأن ب لعملها ركة من احلاللجنة ادلولية ادلمع املس متر تقدر ، من هجة أأخرى الزناعات املسلحةيف احملتجزين اذلي حيمي القانون ادلويل الإنساين 

 املوضوع.

 

ىل حتسنيىل احلاجة اإ  وتلزتم اللجنة ادلولية وسويرسا مبواصةل تيسري العملية احلكومية ادلولية بشأأن تعزيز اةرتام القانون ادلويل الإنساين. ونظراا   املاسة اإ

نساين عىل النحو اذلي  مس توى ذا ما أأريد التوصل  مبتكرةبل س  التفكري يف ينبغي هذه العملية، يف أأثناء به ادلول تقر الامتثال للقانون ادلويل الإ اإ



7                                                                                                                                    CD/17/12.1        
 

7 
 

ىل اتفاق  جياد حول الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه اإ نساينلتعزيز س بل واإ ماكانت  تنفيذ القانون ادلويل الإ ابلس تعانة ابإ

قلميية القانون ادلويل الإنساينومنتدايت املؤمتر ادلويل  ىل . ويفالإ مسارات لتعزيز عىل أأهنا  2مق رالعنارص املتنوعة للقرار  هذا الس ياق، ينبغي النظر اإ

حراز تقدم ول يستبعد بعضها بعضاا تمكل بعضها بعضَا اةرتام القانون ادلويل الإنساين  أأن مجيع العنارص، حىت ميكن  عىل مس توى. وميكن، بل ينبغي اإ

ز اةرتام القانون ادلويل تعزيعن طريقها متنوعة ولكن ملموسة ميكن س بالا عكس يهذا املسار من العمل  نتاجادلويل الثالث والثالثني يقدم للمؤمتر 

 الإنساين.

 

ىل جانب هذا التقرير، يعرب جملس املندوبني عن تأأييده مرشوع القرار ومن خالل  سويرسا و ادلولية جنة الل للعمل اجلاري اذلي تضطلع به املقدم اإ

الوطنية  عىل وجه اخلصوص، ميكن للجمعياتو ادلول. ويقر يف الوقت ذاته بطبيعهتا كعملية تقودها ، 2القرار رمق مبوجب مية ادلولية يف العملية احلكو 

اذلي يضطلع لعمل املهم اب جملس املندوبني أأيضاا ويقر عىل املشاركة يف الاجامتعات.  اوتشجيعهبشأأهنا ا حكوماهتعالم اإ عن طريق العملية هذه دمع أأن ت

لعملية احلكومية ادلولية مبوجب ابالفريق املرجعي املفتوح العضوية اذلي تيرس اللجنة ادلولية أأعامهل فامي يتعلق به أأعضاء احلركة اذلين يشاركون يف 

 .ودمعهالفريق معل يف ، ويشجع احلركة عىل املشاركة 2القرار رمق 

 

... 


