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:  مقدمة أأولا
 

 التقرير الوقائعيالغرض من  -1

 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال   1-1 جراءات العملية احلكومية ادلولية الرامية ا  نساين، أأعدت اجلهتان امليرساتن هذا التقرير الوقائعي بشأأن ا 

ادلول يف  ، وُعرض عىل2018ديسمرب  5-3حس امب اتفقت عليه ادلول يف العنارص الرئيس ية لالجامتع الرمسي اخلامس اذلي انعقد يف 

الصادر عن املؤمتر ادلويل  2اذلي اختمت العملية احلكومية ادلولية. وطبقاا للقرار  2019مارس  15الاجامتع الرمسي الأخري املنعقد يف 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالث ني للصليب الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر، س تقدم اجلهتان امليرساتن التقرير الوقائعي ا 

 الأمحر والهالل الأمحر.

 

طار العملية احلكومية ادلولية )واثئق املعلومات الأساس ية، أأوراق املناقشة، ملخصات الوق 1-2 ائع الواثئق اليت أأعدهتا اجلهتان امليرساتن يف ا 

لهيا يف التقرير الوقائعي متاحة لالطالع عىل املوقعني ال ل2019-2015اليت تغطي الفرتة  كرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية ( واملشار ا 

 وقد ُدعيت ادلول لنرش مساهامهتا عىل املوقعني ال لكرتونيني حال رغبهتا يف ذكل. 1الاحتادية السويرسية.

 

 أأساس العملية احلكومية ادلولية الرامية ا ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين وتدشيهنا -2

 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين يه احللقة الأحدث يف سلسةل من اجلهود املبذوةل لتحسني العملية احلكومية ادلولية  2-1 الرامية ا 

اا لتنظمي  ا قانونياا دولياا مالمئ طارا نساين. وتتفق ادلول عىل أأن القانون ادلويل ال نساين يظل ا  سلوك مس توى الامتثال للقانون ادلويل ال 

ابلرمغ من قطع أأشواط واسعة عىل فرتات منتظمة ملواءمة املضمون املعياري للقانون ادلويل ال نساين أأطراف الزناعات املسلحة. و

 وحتديثه، مل يواكب ذكل بذل هجود اكفية لتطوير أ ليات حمددة لتعزيز الامتثال للقانون ادلويل ال نساين.

 

طار  2-2 التحضري للمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني للصليب الأمحر أأظهرت دراسة واجامتعات تشاورية لحقة أأجرهتا اللجنة ادلولية يف ا 

ا كبرياا من ادلول يرى أأن تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين جيب أأن ميثل أأولوية. وشلكت هذه املالحظات  والهالل الأمحر أأن عددا

ذلي أأقره ابل جامع املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني يف عام اخلاص بـ "تعزيز امحلاية القانونية لضحااي الزناعات املسلحة" ا 1ركزية القرار رمق 

"بأأمهية اس تكشاف الس بل اليت من شأأهنا حتسني وضامن فعالية أ ليات الامتثال للقانون ادلويل ال نساين،  1. وأأقر القرار رمق 2011

ىل تعزيز حامية قانونية أأفضل مجليع حضااي الزناعات املسلحة".  سعياا ا 

 

واللجنة ادلولية يف أأعقاب املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني ا طالق مبادرة مشرتكة لتيسري تنفيذ الأحاكم ذات الصةل يف تولت سويرسا  2-3

. وقد ُعقدت أأربعة اجامتعات لدلول واجامتعات تشاورية غري رمسية عىل املس توايت اكفة، رافقهتا أأحباث موسعة بني عايم 1القرار رمق 

ىل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني اذلي انعقد يف اكنون الأول/ديسمرب . وُرفع تقرير2015و 2012  2015.2ختايم بشأأن العملية التشاورية ا 

ىل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني. وابملثل قدمت تسع دول مرشوع  وقدمت سويرسا واللجنة ادلولية مرشوع قرار ذا صةل ابملوضوع ا 

 ل افتتاح املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني بوقت وجزي.قرار بديالا حول املوضوع ذاته قب

 

                                                   

 و ihl-law/strengthening-and-https://www.icrc.org/ar/warانظر  1

 https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/international-humanitarian-law.html. 
Compliance-Strengthening-Report-Concluding-content/uploads/2015/04/32IC-http://preprod.rcrcconference.org/wp-متاح لالطالع عىل 2

with-IHL_AR.pdf 

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/strengthening-ihl
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-Concluding-Report-Strengthening-Compliance-with-IHL_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-Concluding-Report-Strengthening-Compliance-with-IHL_AR.pdf
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جامع يف ذكل الوقت عىل أأي من  2-4 ىل ا  ر الوصول ا  أأظهرت املناقشات اليت أأجريت مع جلنة الصياغة للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني تعذُّ

قشات بني ادلول حول هذا املوضوع. وبناءا مرشوعي القرار املقرتَحني. وبدلا من ذكل، أأمكن التوصل ا ىل حل يتيح مساحة أأكرب للمنا

أأوىص القرار  3املعنون "تعزيز الامتثال للقانون ادلويل ال نساين". 2عليه، اعمتد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون ابل جامع القرار رمق 

ىل اتفاق حول الش لك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول "مبواصةل معلية حكومية دولية بعد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للتوصل ا 

ماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل  نساين احملمتل ووظائفه، ول جياد س بل لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب  ال 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثال قلميية من أأجل تقدمي نتاج هذه العملية احلكومية ادلولية ا  ا عىل املبادئ التوجهيية ال  ثني". وينص القرار أأيضا

 التالية للعملية احلكومية ادلولية:

الطابع اذلي تتسم به العملية بكوهنا انبعة من ادلول وقامئة عىل توافق الآراء، ورضورة استناد  •

ىل مبادئ القانون ادلويل املعمول هبا  املشاورات ا 

 عرب ضامن أأن تعاجل ادلول تنفيذ القانون ادلويل ال نساين أأمهية جتنب تس ييس تكل العملية، مبا يف ذكل •

 مضن دائرة اختصاصها ومسؤوليهتا فقط

 احلاجة ا ىل وجود نظام فعال لالمتثال للقانون ادلويل ال نساين •

 جتنب الازدواجية غري الرضورية مع نظم الامتثال الأخرى •

 ت املتعلقة ابملوارد يف احلس باناشرتاط وضع الاعتبارا •

جياد وسائل مالمئة لضامن تناول املناقشات مجليع أأنواع الزناعات املسلحة، عىل النحو املبني  • رضورة ا 

وبروتوكولهتا ال ضافية )حس امب هو معمول به فامي يتصل هبذه  1949يف اتفاقيات جنيف لعام 

 الربوتوكولت(، وأأطرافها

 حزي وعدم الانتقائيةرضورة أأن تكفل هذه العملية العاملية وال نسانية وعدم الت •

ىل احلوار والتعاون •  رضورة أأن تستند هذه العملية ا 

 الطابع الطوعي، أأي غري امللزم من الناحية القانونية، لعملية التشاور فضالا عن نتاهجا الهنايئ •

 رضورة أأن تكون العملية وال لية غري مرتبطتني ابلس ياق. •

 

ىل  2-5 ا ا  ىل  2016الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، يف الفرتة من  2القرار رمق تولت سويرسا واللجنة ادلولية، استنادا  2018ا 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين. س بق لكَّ  طار العملية احلكومية ادلولية الرامية ا  تنظمي وتيسري مخسة اجامتعات رمسية يف ا 

مفتوح أأمام مجيع ادلول، تشاركت سويرسا واللجنة ادلولية يف تيسريها. ويف ما اجامتع رمسي مهنا اجامتع غري رمسي واجامتع تشاوري 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين.   ييل اس تعرض عام ل جراءات العملية احلكومية ادلولية الرامية ا 

                                                   

 .1انظر امللحق  3
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 اس تعراض عام لال جراءاتاثنياا: 
 

 الاجامتع الرمسي الأول -1

 

طار ايف ُعقد الاجامتع الرمسي الأول  1-1 ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين يف جنيف يف ا   29-28لعملية احلكومية ادلولية الرامية ا 

جراء جولتني من املناقشات المتهيدية بني ادلول يف جنيف يف 2016ترشين الثاين/نومفرب   12و 2016حزيران/يونيو  3. وقد تعاقب ا 

ا لالجامتع ال 2016ترشين الأول/أأكتوبر  رمسي الأول. أأاتحت هذه املناقشات المتهيدية لدلول تبادل الآراء حول تنفيذ التلكيف حتضريا

سداء التوجهيات للجهتني امليرستني لتدشني العملية  2املنصوص عليه يف القرار رمق  الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، وا 

 احلكومية ادلولية.

 

املناقشات المتهيدية، اكن الغرض من الاجامتع الرمسي الأول هو أأن تناقش ادلول املسائل حبسب الآراء اليت عربت عهنا ادلول يف  1-2

 التنظميية املتعلقة ابلعملية احلكومية ادلولية وخطة العمل املؤقتة والتفاق علهيا.

 

 4وفد يف الاجامتع الرمسي الأول. 101شارك  1-3

 

التنظميية للعملية احلكومية ادلولية أأعدهتا سويرسا واللجنة ادلولية بصفهتام ُعرضت عىل الوفود مذكرة معلومات أأساس ية حول املسائل  1-4

حتدد مذكرة املعلومات الأساس ية الآراء اليت عربت عهنا ادلول  5اجلهتني امليرستني، ا ىل جانب التعليقات واملقرتحات املقدمة من ادلول.

ذكرات اخلطية. كام ُعرض عىل الوفود مقرتح أأعدته اجلهتان امليرساتن ويتناول يف العملية التحضريية، مبا يف ذكل املناقشات المتهيدية وامل

 القضااي املطروحة عىل جدول أأعامل الاجامتع، عنوانه "مقرتح اجلهتني امليرستني حول املسائل التنظميية وخطة العمل".

 

ئل التنظميية للعملية احلكومية ادلولية، وابلأخص معلية طبقاا جلدول الأعامل املعمتد يف الاجامتع، ُخصصت اجللسة الأوىل ملناقشة املسا 1-5

التيسري وواثئق العمل، ومسأأةل اس تنتاجات لك اجامتع وملخصاته، وبناءا عىل طلب الوفود، أأي مسائل أأخرى ترى ادلول رضورة 

ة احلكومية ادلولية، وشلك وتواتر مراعاهتا يف هذه املرحةل. بيامن ُخصصت اجللسة الثانية ملناقشة خطة العمل واجلدول الزمين للعملي

الاجامتعات املزمع عقدها يف هذا الشأأن. ونوقشت يف اجللسة الثالثة املسائل العالقة من اجللس تني السابقتني، وُخصصت اجللسة الرابعة 

 للنظر يف اس تنتاجات الاجامتع واعامتدها.

 

ىل فهم مشرتك بشأأن املسائل التنظميية وخطة معل م 1-6 للعملية احلكومية ادلولية ووافقت عىل الوثيقة  2017ؤقتة لعام توصلت الوفود ا 

ليه، تقرر أأن تواصل سويرسا واللجنة ادلولية  6املعنونة "املسائل التنظميية وخطة العمل املؤقتة". طبقاا لالتفاق اذلي جرى التوصل ا 

اجامتعني رمسيني مفتوحني أأمام مجيع ادلول يف جنيف لك عام، وتقرر عقد  الاضطالع بدور اجلهتني امليرستني للعملية احلكومية ادلولية.

لية. يس بق لكَّ اجامتع رمسي اجامتع غري رمسي واجامتعات تشاورية حتضرياا هل. وأأعيد التأأكيد عىل املبادئ التوجهيية للعملية احلكومية ادلو 

الأول عىل أ ليات الامتثال للقانون ادلويل ال نساين  تركزي الاجامتع 2017واسترشفت خطة العمل املوضوعة لالجامتعني الرمسيني يف 

القامئة، فضالا عن الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه. بيامن تقرر تركزي الاجامتع الثاين عىل س بل تعزيز تنفيذ 

ماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل نساين ابلس تعانة اب  قلميية، واملوافقة عىل خطة معل مؤقتة القانون ادلويل ال   ال نساين ال 

 .2018للعملية احلكومية ادلولية لعام 

                                                   

لكرت  4  ونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية.لالطالع عىل قامئة ابلوفود املشاركة يف الاجامتع الرمسي الأول، انظر ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الأول املتاح عىل املوقعني ال 

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية الس 5  ويرسية.مذكرة املعلومات الأساس ية بشأأن الاجامتع الرمسي الأول متاحة لالطالع عىل املوقعني ال 

 .2انظر امللحق  6
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 2016.7اكنون الأول/ديسمرب  16أأعدت اجلهتان امليرساتن ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الأول وُأرسل ا ىل مجيع ادلول يف  1-7

 

 الاجامتع الرمسي الثاين -2

 

 2017اكنون الثاين/يناير  23. وأأاتح اجامتع تشاوري مفتوح يف 2017نيسان/أأبريل  12-10جنيف يف ُعقد الاجامتع الرمسي الثاين يف  2-1

للواثئق اليت أأعدهتا اجلهتان  -عىل التوايل  -للوفود مناقشة اخملطط واملسودة الأوىل  2017ش باط/فرباير  22واجامتع غري رمسي يف 

 لقة به.امليرساتن لالجامتع الرمسي الثاين واملسائل املتع

 

ِّس الاجامتع الرمسي الثاين "لس تعراض تقرير تفصييل حول ال ليات  2-2 طبقاا خلطة العمل املؤقتة املوضوعة يف الاجامتع الرمسي الأول، ُكر 

 القامئة املتعلقة ابلقانون ادلويل ال نساين" ومناقشة "الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه".

 

 8يف الاجامتع. وفود 104شاركت  2-3

 

دلويل ُعرضت عىل ادلول وثيقتان أأعدهتام اجلهتان امليرساتن، وتقرير تفصييل أأعدته اللجنة ادلولية حول ال ليات القامئة املتعلقة ابلقانون ا 2-4

ة أأعدهتا اللجنة ادلولية ال نساين بعنوان "ال ليات القامئة واملبادرات والعمليات املتعلقة ابلقانون ادلويل ال نساين" ووثيقة معلومات أأساس ي

وقدم عدد من ادلول مساهامت مكتوبة قبل عقد  9وسويرسا حول "الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه".

 الاجامتع الرمسي الثاين، نرُشت عىل املوقع ال لكرتوين اخملصص للعملية احلكومية ادلولية.

 

الاجامتع، ُخصصت اجللسة الأوىل لعرض ومناقشة التقرير التفصييل عن ال ليات القامئة. بيامن ُخصصت طبقاا جلدول الأعامل املعمتد يف  2-5

اجللسة الثانية للشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه. ويف هذه اجللسة، انقشت الوفود الغرض املمكن من منتدى 

نساين، والضامانت العامة  ادلول احملمتل، والوظائف املمكنة لهذا املنتدى مبا يف ذكل املناقشات املواضيعية حول قضااي القانون ادلويل ال 

 ضد التس ييس والاقتصار عىل س ياق بعينه. وأأاتحت اجللسة الثالثة النظر يف العنارص الرئيس ية لالجامتع الرمسي واعامتدها.

 

ىل اتفاق حول اس تنتاجات الاجامتع الرمسي الثاين 2-6 وجددت فهيا مجيع الوفود  10 يف الوثيقة اخلتامية للعنارص الرئيس ية.توصلت الوفود ا 

آراء متقاربة ومتباينة حول ب  بداء أ نود تأأكيدها رغبهتا يف العمل لتحسني تنفيذ القانون ادلويل ال نساين وتعزيز الامتثال هل. وابلرمغ من ا 

 مية ادلولية.جدول أأعامل الاجامتع، اتفقت مجيع الوفود عىل مواصةل العملية احلكو 

 

ىل مجيع ادلول يف  2-7  2017.11حزيران/يونيو  16أأعدت اجلهتان امليرساتن ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الثاين وُأرسل ا 

 

 

                                                   

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية ا 7  لسويرسية.ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الأول متاح لالطالع عىل املوقعني ال 

ل 8  كرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية.لالطالع عىل قامئة ابلوفود املشاركة يف الاجامتع الرمسي الثاين، انظر ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الثاين املتاح عىل املوقعني ال 

ادلولية بشأأن "ال ليات القامئة واملبادرات والعمليات املتعلقة ابلقانون ادلويل ال نساين" متاحان لالطالع عىل املوقعني وثيقة املعلومات الأساس ية بشأأن الاجامتع الرمسي الثاين وتقرير اللجنة  9

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية.  ال 

 .3انظر امللحق  10

لكرتون  11  يني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية.ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الثاين متاح لالطالع عىل املوقعني ال 
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 الاجامتع الرمسي الثالث -3

 

جراء اجامتعني تشاوريني مفتوحني 2017اكنون الأول/ديسمرب  6-4ُعقد الاجامتع الرمسي الثالث يف جنيف يف  3-1  11يف . وقد تعاقب ا 

ا 2017ترشين الأول/أأكتوبر  16، فضالا عن اجامتع غري رمسي يف 2017ترشين الأول/أأكتوبر  30و 2017أأيلول/سبمترب  ، حتضريا

ات لالجامتع الرمسي الثالث. وأأاتح الاجامتع التشاوري املفتوح الأول والاجامتع غري الرمسي اجملال لس تجالء املسائل العالقة بشأأن ال لي

ماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون القامئة وتع زيز تطوير الأفاكر املتعلقة بس بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب 

قلميية. بيامن أأاتح الاجامتع التشاوري املفتوح الثاين تبادل الآراء بشأأن مرشوع مقرتح خطة العمل املؤقتة لالجامت عات ادلويل ال نساين ال 

نساين. 2018عقدها بعد الاجامتع ادلويل الثالث يف  املزمع ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال  طار العملية احلكومية ادلولية الرامية ا   يف ا 

 

ا يف الاجامتع. 120شارك  3-2 وقد حرض ممثلون عن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر الاجامتع بصفة مراقبني  12وفدا

 وة من اجلهتني امليرستني.دع بناءا عىل

 

ِّس الاجامتع الرمسي الثالث ملناقشة س بل تعزيز تنفيذ القانون ادل 3-3 ويل طبقاا خلطة العمل املؤقتة املوضوعة يف الاجامتع الرمسي الأول، ُكر 

ماكانت املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر ومنتدايت القانون ادلويل  قلميية، فضالا عن وضع ال نساين ابلس تعانة اب  ال نساين ال 

 .2018خطة معل لعام 

 

ُعرضت عىل ادلول وثيقة معلومات أأساس ية أأعدهتا اجلهتان امليرساتن لتقدمي معلومات تفصيلية عن معل املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر  3-4

، 1995السادس والعرشين اذلي ُعقد عام  الصادر عن املؤمتر ادلويل 1والهالل الأمحر، والاجامتعات املنصوص علهيا يف القرار رمق 

قلميية. 7والاجامتعات املنصوص علهيا يف املادة  وقدم عدد من  13من الربوتوكول ال ضايف الأول، ومنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال 

ماكانت املؤمتر ادل ويل ومنتدايت القانون ادلويل ادلول مساهامت مكتوبة حول س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب 

طار التحضري لالجامتع الرمسي الثالث، ونرُشت هذه املساهامت عىل املوقع  قلميية، وكذكل حول ترصيف الأعامل يف ا  ال نساين ال 

 ال لكرتوين اخملصص للعملية احلكومية ادلولية.

 

اجللسة الأوىل وثيقة املعلومات الأساس ية، وأأاتح هذا الفرصة  طبقاا جلدول الأعامل املعمتد يف الاجامتع، عرضت اجلهتان امليرساتن يف 3-5

قلميية اخملصصة. وُخصصت اجللسة الثانية بدورها  للوفود لطرح أأس ئةل حول معل املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال 

جراء املناقشات املتعلقة بس بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال   ماكانت املؤمتر ادلويل. بيامن أأاتحت لعرض املقرتحات وا  نساين ابلس تعانة اب 

ماكانت منتدايت  جراء املناقشات املتعلقة بس بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب  اجللسة الثالثة عرض املقرتحات وا 

قلميية. وتصدت اجللسة الرابعة ملناقشة خطة العمل لعايم . وأأاتحت اجللسة اخلامسة يف هناية 2019و 2018 القانون ادلويل ال نساين ال 

 املطاف النظر يف العنارص الرئيس ية لالجامتع الرمسي واعامتدها.

 

ىل اتفاق حول اس تنتاجات الاجامتع الرمسي الثالث وخطة معل عام  3-6  14يف الوثيقة اخلتامية للعنارص الرئيس ية. 2018توصلت الوفود ا 

الصادر عن  2وكررت ادلول تأأكيد رغبهتا يف العمل لتحسني تنفيذ القانون ادلويل ال نساين وتعزيز الامتثال هل مبا يتفق مع القرار رمق 

ىل عدد من املقرتحات واخليارات اليت طرحهتا ادلول يف الاجامتع بغية تعزيز تنفيذ القان ون املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني. وقد أأشري ا 

ماكانت املؤمتر ادلويل. وأأقرت الوفود مبا حتقق يف الاجامتع من تبادل ادل نساين عرب احلوار والتعاون بني ادلول ابلس تعانة اب  ويل ال 

                                                   

ل 12  كرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية.لالطالع عىل قامئة ابلوفود املشاركة يف الاجامتع الرمسي الثالث، انظر ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الثالث املتاح عىل املوقعني ال 

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية.وثيقة املعلومات الأساس ية بشأأن الا 13  جامتع الرمسي الثالث متاحة لالطالع عىل املوقعني ال 

 .3انظر امللحق  14
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قلميية يف تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين. واتفقت ادل جنازات امللموسة ملنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال  ول للخربات وعرض لال 

ا لعقد اجامتعني رمسيني يف  كذكل  .2018عىل خطة معل متهيدا

 

 2017.15اكنون الأول/ديسمرب  22أأعدت اجلهتان امليرساتن ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الثالث وُأرسل ا ىل مجيع ادلول يف  3-7

  

                                                   

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية. 15  ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الثالث متاح لالطالع عىل املوقعني ال 
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 الاجامتع الرمسي الرابع -4

 

التحضري لالجامتع الرمسي الرابع من خالل اجامتع تشاوري . جرى 2018أأاير/مايو  16-14ُعقد الاجامتع الرمسي الرابع يف جنيف يف  4-1

آذار/مارس  27واجامتع غري رمسي ُعقد يف  2018ش باط/فرباير  8مفتوح ُعقد يف  أأاتحا للوفود تبادل وهجات النظر املبدئية  2018أ

التقارب الواردة يف تكل الوثيقة، كام  حول مرشوع ورقة املناقشة اليت أأعدهتا اجلهتان امليرساتن، وأأاتحا الفرصة للتحاور بشأأن عنارص

 مث ال ساحة لبحث املقرتحات اجلديدة احملمتةل بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين.

 

ا يف الاجامتع. 111شارك  4-2 وقد حرض ممثلون عن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر الاجامتع بصفة مراقبني  16وفدا

 عوة من اجلهتني امليرستني.ىل دبناءا ع

 

ِّس الاجامتع الرمسي الرابع لتحديد عنارص التقارب املتعلقة بتعز  4-3 يز طبقاا خلطة العمل اليت اتُفق علهيا يف الاجامتع الرمسي الثالث، ُكر 

ىل املقرتحات املطروحة واملناقشات اليت أأجريت يف  ا ا  نساين استنادا يف املقرتحات اجلديدة ، والنظر 2017احرتام القانون ادلويل ال 

 احملمتةل.

 

نساين  4-4 ُعرضت عىل ادلول ورقة مناقشة أأعدهتا اجلهتان امليرساتن حول حتديد عنارص التقارب املتعلقة بتعزيز احرتام القانون ادلويل ال 

ىل املقرتحات املطروحة واملناقشات اليت أأجريت يف  ا ا  وقد عرضت ورقة املناقشة عنارص التقارب احملمتةل، مع وضع  2017.17استنادا

براز التقارب امللحوظ يف الأفاكر واملساهامت  الآراء اليت أأبدهتا ادلول خالل العملية احلكومية ادلولية حىت الآن يف الاعتبار، هبدف ا 

طار التحضري لالجامتعاليت طرحهتا ادلول.  الرمسي الثالث، نرُشت عىل املوقع ال لكرتوين  وقدم عدد من ادلول مساهامت مكتوبة يف ا 

 اخملصص للعملية احلكومية ادلولية.

 

ىل ورقة املناق  4-5 ا ا  شة. طبقاا جلدول الأعامل املعمتد يف الاجامتع، ُخصصت اجللسة الأوىل للمناقشات املتعلقة بتحديد عنارص التقارب استنادا

ىل اخلامسة ملناقش ة عنارص التقارب املمكنة، لك عىل حدة، مثلام طرحهتا ورقة املناقشة اليت أأعدهتا بيامن ُخصصت اجللسات من الثانية ا 

اجلهتان امليرساتن. وأأاتحت اجللسة السادسة النظر يف املقرتحات اجلديدة. وأأاتحت اجللسة السابعة يف هناية املطاف النظر يف العنارص 

 الرئيس ية لالجامتع الرمسي واعامتدها.

 

ىل ات 4-6 ا  18فاق حول اس تنتاجات الاجامتع الرمسي الرابع يف الوثيقة اخلتامية للعنارص الرئيس ية.توصلت الوفود ا  وُأقر بأأن تبادل الآراء استنادا

ىل ورقة املناقشة بشأأن حتديد عنارص التقارب أأسهم يف بلورة فهم أأفضل لآراء ادلول هبدف وضع املقرتحات املتوقعة لالجامتع الرمسي  ا 

 اخلامس.

 

ىل مجيع ادلول يف أأعدت اجلهتان  4-7  2018.19حزيران/يونيو  4امليرساتن ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الرابع وُأرسل ا 

 

  

                                                   

لكرتونيني للجنة ادلو لالطالع عىل قامئة اب 16  لية ووزارة اخلارجية السويرسية.لوفود املشاركة يف الاجامتع الرمسي الرابع، انظر ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الرابع املتاح عىل املوقعني ال 

لكرتونيني للجنة 17  ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية. وثيقة املعلومات الأساس ية بشأأن الاجامتع الرمسي الرابع متاحة لالطالع عىل املوقعني ال 

 .4انظر امللحق  18

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية. 19  ملخص وقائع الاجامتع الرمسي الرابع متاح لالطالع عىل املوقعني ال 
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 الاجامتع الرمسي اخلامس -5

 

أأيلول/سبمترب  18. وقد س بقه اجامتع تشاوري مفتوح يف 2018اكنون الأول/ديسمرب  5-3ُعقد الاجامتع الرمسي اخلامس يف جنيف يف  5-1

، أأجريت فهيام مناقشات حتضريية حول القضااي املقرر تناولها يف الاجامتع 2018ترشين الأول/أأكتوبر  18يف  ، واجامتع غري رمسي2018

 الرمسي.

 

ا يف الاجامتع. 116شارك  5-2 وقد حرض ممثلون عن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر الاجامتع بصفة مراقبني  20وفدا

 امليرستني.عىل دعوة من اجلهتني بناءا 

 

ِّس الاجامتع الرمسي اخلامس لوضع  2018طبقاا خلطة معل عام  5-3 طار العملية احلكومية ادلولية، ُكر  املعمتدة يف الاجامتع الرمسي الثالث يف ا 

ا ا ىل عنارص التقارب واملناقشات اليت أأجريت، فضالا عن  نساين استنادا حتديد املقرتحات املتعلقة بتعزيز احرتام القانون ادلويل ال 

ملية املقرتحات الرئيس ية اجلديرة مبزيد من املتابعة. كام أأاتح بنفس القدر تبادلا مبدئياا للآراء حول عنارص وشلك النتاج املنبثق عن الع 

 واعامتدها. 2019احلكومية ادلولية، فضالا عن النظر يف خطة معل عام 

 

وقدمت وثيقة املعلومات الأساس ية  21امس أأعدهتا اجلهتان امليرساتن.ُعرضت عىل ادلول وثيقة معلومات أأساس ية لالجامتع الرمسي اخل 5-4

ماكانت املؤمتر ادلويل لتعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين، وحاولت  الأفاكر الرئيس ية اليت طرحهتا ادلول بشان كيفية الاس تعانة اب 

طار التحضري لالجامتع الرمسي اخلامس، نرُشت عىل املوقع رشح القوامس املشرتكة بني هذه الأفاكر. وقدمت دول مساهامت مكتوبة يف ا  

 ال لكرتوين اخملصص للعملية احلكومية ادلولية.

 

ا طبقاا جلدول الأعامل املعمتد يف الاجامتع، ُخصصت اجللسة الأوىل لوضع املقرتحات املتعلقة بتعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين اس  5-5 تنادا

ات اليت أأجريت. وركزت اجللسة الثانية عىل املناقشات الرامية ا ىل حتديد املقرتحات الرئيس ية اجلديرة ا ىل عنارص التقارب واملناقش

لسة ابملتابعة. وأأاتحت اجللسة الثالثة تبادلا مبدئياا للآراء حول عنارص وشلك النتاج املنبثق عن العملية احلكومية ادلولية. وُخصصت اجل 

واعامتدها. وأأاتحت اجللسة اخلامسة يف هناية املطاف النظر يف العنارص الرئيس ية لالجامتع  2019الرابعة للنظر يف خطة معل عام 

 الرمسي واعامتدها.

 

ىل اتفاق حول اس تنتاجات الاجامتع الرمسي اخلامس وخطة معل عام  5-6  22يف الوثيقة اخلتامية للعنارص الرئيس ية. 2019توصلت الوفود ا 

ماكانت املؤمتر ادل ىل عدد من املقرتحات والأفاكر اليت طرحهتا ادلول لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب  ويل، وقد أأشري ا 

ىل أأداة رمقية. ل قلميية اخملصصة، واحلوار بني ادلول حول القانون ادلويل ال نساين، ابل ضافة ا  كن مل ومنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال 

ىل اتفاق حول املقرتحات الرئيس ية اجلديرة مبزيد من املتابعة. واتفقت ادلول بدلا من ذكل عىل أأن تعد اجلهتان امليرسات ن يتسن التوصل ا 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين، يف ضوء الاجامتع الر  جراءات العملية احلكومية ادلولية الرامية ا  ا وقائعياا حول ا  مسي الأخري. تقريرا

تعرض فيه اجلهتان امليرساتن التقرير الوقائعي، وُُتتمت فيه  2019بدورها عقد اجامتع رمسي أأخري يف  2019واسترشفت خطة معل 

 العملية احلكومية ادلولية.

 

                                                   

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية.لالطالع عىل قامئة ابلوفود املشاركة يف الاجامتع الرمسي اخلامس، انظر ملخص وقائع الاجامت 20  ع الرمسي اخلامس املتاح عىل املوقعني ال 

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية ال  21  سويرسية.وثيقة املعلومات الأساس ية بشأأن الاجامتع الرمسي اخلامس متاحة لالطالع عىل املوقعني ال 

 .6انظر امللحق  22
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ىل مجيع ادلول يف  5-7  2019.23ر اكنون الثاين/يناي 15أأعدت اجلهتان امليرساتن ملخص وقائع الاجامتع الرمسي اخلامس وُأرسل ا 

 

 الاجامتع الرمسي السادس -6

 

آذار/مارس  15ُعقد الاجامتع الرمسي السادس يف جنيف يف  6-1  .2019أ

 

ا يف الاجامتع. وقد حرض ممثلون عن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر الاجامتع بصفة مراقبني بناءا  81شارك  6-2 وفدا

 عىل دعوة من اجلهتني امليرستني.

 

ِّس الاجامتع الرمسي السادس  2019خلطة معل عام طبقاا  6-3 طار العملية احلكومية ادلولية، ُكر  املعمتدة يف الاجامتع الرمسي اخلامس يف ا 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل  لعرض التقرير الوقائعي اذلي أأعدته اجلهتان امليرساتن واس تنتاجات العملية احلكومية ادلولية الرامية ا 

 ال نساين.

 

ىل تعزيز عُ  6-4 جراءات العملية احلكومية ادلولية الرامية ا  رض عىل ادلول التقرير الوقائعي املؤقت اذلي أأعدته اجلهتان امليرساتن بشأأن ا 

 احرتام القانون ادلويل ال نساين، حس امب هو مطلوب يف العنارص الرئيس ية لالجامتع الرمسي اخلامس.

 

جراءات طبقاا جلدول الأعامل املعمتد يف الاجامتع،  6-5 ُخصصت اجللسة الأوىل لعرض التقرير الوقائعي اذلي أأعدته اجلهتان امليرساتن بشأأن ا 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين. بيامن أأاتحت اجللسة الثانية عرض التعليقات العامة ال يت أأبدهتا العملية احلكومية ادلولية الرامية ا 

 العنارص الرئيس ية لالجامتع الرمسي السادس واختتام العملية احلكومية ادلولية.ادلول. وُخصصت اجللسة الثالثة لعامتد 

 

ىل اتفاق حول اس تنتاجات الاجامتع الرمسي السادس يف الوثيقة اخلتامية للعنارص الرئيس ية. 6-6 ا  24توصلت الوفود ا  وأأحاطت ادلول علما

جراءات الع  ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين، ابلتقرير الوقائعي اذلي أأعدته اجلهتان امليرساتن بشأأن ا  ملية احلكومية ادلولية الرامية ا 

ىل تع ا تصمميها عىل العمل من أأجل حتسني احرتام القانون ادلويل ال نساين، مث اختمتت العملية احلكومية ادلولية الرامية ا  زيز وأأكدت جمددا

 احرتام القانون ادلويل ال نساين.

 

  

                                                   

لكرتونيني للجنة ادلولية ووزارة اخلارجية السويرسية. 23  ملخص وقائع الاجامتع الرمسي اخلامس متاح لالطالع عىل املوقعني ال 

 .7انظر امللحق  24
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 مالحظات ختامية اثلثاا:
 

اا لتنظمي سلوك أأطراف الزناعات املسلحة وتوفري امحل ا قانونياا دولياا مالمئ طارا اية للأشخاص جددت ادلول تأأكيدها أأن القانون ادلويل ال نساين يظل ا 

ىل أأن آراء تشري ا  العمل من أأجل تطبيق أأفضل للقانون  املترضرين. يف الوقع، مل تُطرح يف أأي مرحةل خالل العملية احلكومية ادلولية عىل ال طالق أ

قرار خالل العملية احلكومية ادلولية ابحلاجة ا ىل الامتثال للقا نون ادلويل ادلويل ال نساين هو يشء غري ذي جدوى أأو غري همم. ومن مث، اكن هناك ا 

رامة ال نسانية. وأأظهر تبادل الآراء خالل العملية ال نساين محلاية الأشخاص يف الزناعات املسلحة واحلد من املعاانة وهتيئة الظروف لحرتام الك

نساين.  الاهامتم الشديد والالزتام املتواصل من جانب ادلول ل جياد طرق ووسائل لتعزيز احرتام القانون ادلويل ال 

 

ا لجامتع ادلول وم ا عاملياا فريدا كوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل وُأقر كذكل بأأن املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر يظل منربا

نسانية العاملية للجمعيات الوطنية يف تعزيز الامتثال للقانو ن ادلويل ال نساين الأمحر، وبرضورة اس مترار ادلور احملوري اذلي يلعبه املؤمتر والش بكة ال 

 عىل حنو أأفضل.

 

ىل اتفاق بتوافق الآراء بني ادلول حول ورمغ اجلهود اليت بذلهتا الوفود، ظهر جبالء أأن الفرصة مل  تس نح بعُد يف ظل البيئة ادلولية الراهنة للتوصل ا 

طار العملية احلكومية ادلولية. وس يقتىض الأمر بذل املزيد من اجلهود ل جياد حلول تسا نساين يف ا  مه يف زايدة طرق تعزيز احرتام القانون ادلويل ال 

 احرتام القانون ادلويل ال نساين.

 

ا لتب جراء مناقشات ثرية بشأأن كيفية زايدة الامتثال للقانون ادلويل ال نساين، ووفرت منربا ادل الآراء أأاتحت العملية احلكومية ادلولية رمغ ذكل ا 

ن الأفاكر العديدة اليت ا حيتذى به يف املناقشات املس تقبلية. وبنفس القدر، فا   طرحهتا ادلول غري املسيسة بني ادلول بأأسلوب ميكن أأن يكون منوذجا

لهام للعمل املس تقبيل بشأأن تعزيز الامتثال للقانون ادلويل ال    نساين.حول كيفية تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين ميكن أأن تشلك مصدر ا 

 

ا من الوقت والطاقة يف العملية احلكومية ادلولية عىل مدار س نوات عديدة. وتتقدم اجلهتانوقد  ا همما امليرساتن ابلشكر لدلول عىل  بذل امجليع قدرا

من الزمخ  مشاركهتا وتفاعلها النشط والأفاكر المثينة اليت سامهت هبا يف اجلهود املشرتكة املبذوةل خالل العملية. وتشجعان ادلول عىل الاس تفادة

ا هبذا الطيف الرثي من الأ  فاكر املتعلقة بكيفية زايدة الامتثال للقانون الناجت عن الاجامتعات الأخرية اليت جرى فهيا تبادل الآراء، وامليض قدما

 ادلويل ال نساين.
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 (32IC/15/R2الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ) 2القرار رمق  :1امللحق 
 

 تعزيز الامتثال للقانون ادلويل ال نساين

 

ن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر   )املؤمتر ادلويل(،ا 

 

ذ يشدد  عىل أأمهية القانون ادلويل ال نساين واس مترار جدواه يف تنظمي ترصف الأطراف يف الزناعات املسلحة، ادلولية وغري ادلولية عىل حد سواء، ا 

 وتوفري امحلاية وتقدمي املساعدة ا ىل حضااي الزناعات املسلحة،

 

ىل التصديق العاملي عىل اتفاقيات جنيف لعام  وا ذ يشري  املسؤولية الرئيس ية لدلول يف تطوير القانون ادلويل ال نساين، ويؤكد، 1949ا 

 

ابلتقرير اخلتايم اذلي أأعدته اللجنة ادلولية وسويرسا بشأأن املشاورات اليت  حييط علامللمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني، و 1ابلقرار رمق  وا ذ يذكر

 رت حول تنفيذ الأحاكم ذات الصةل يف هذا القرار،دا

 

ة لتحسني الامتثال للقان وا ذ يشدد ون عىل أأن مجيع ادلول املشاركة يف معلية التشاور اليت يرَسهتا اللجنة ادلولية وسويرسا اعرتفت ابلرضورة امللح 

نساين، ادلويل ال نساين بوصفه حتداي مس مترا رئيس يا، وأأنه ميكن بذل املزيد ملواهجة  جوانب الضعف والثغرات احلالية يف تنفيذ القانون ادلويل ال 

 عن طريق هجات مهنا الأطراف غري ادلول يف الزناعات املسلحة،

 

ا ىل سويرسا واللجنة ادلولية عىل تيسري معلية التشاور مع ادلول واجلهات الفاعةل الأخرى وفقا للأحاكم ذات الصةل من القرار  يتوجه ابلشكر -1

رالصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني، و 1 رمق  بادئ التوجهيية لعملية التشاور:ابمل  يذك 

ىل مبادئ  • الطابع اذلي تتسم به العملية بكوهنا انبعة من ادلول وقامئة عىل توافق الآراء، ورضورة استناد املشاورات ا 

 القانون ادلويل املعمول هبا

مبا يف ذكل عرب ضامن أأن تعاجل ادلول تنفيذ القانون ادلويل ال نساين مضن دائرة أأمهية جتنب تس ييس تكل العملية،  •

 اختصاصها ومسؤوليهتا فقط

 احلاجة ا ىل وجود نظام فعال لالمتثال للقانون ادلويل ال نساين •

 جتنب الازدواجية غري الرضورية مع نظم الامتثال الأخرى •

 س بانت املتعلقة ابملوارد يف احل اشرتاط وضع الاعتبارا •

جياد وسائل مالمئة لضامن تناول املناقشات مجليع أأنواع الزناعات املسلحة، عىل النحو املبني يف اتفاقيات  • رضورة ا 

 وبروتوكولهتا ال ضافية )حس امب هو معمول به فامي يتصل هبذه الربوتوكولت(، وأأطرافها 1949جنيف لعام 

 م التحزي وعدم الانتقائيةرضورة أأن تكفل هذه العملية العاملية وال نسانية وعد •

ىل احلوار والتعاون •  رضورة أأن تستند هذه العملية ا 

 الطابع الطوعي، أأي غري امللزم من الناحية القانونية، لعملية التشاور فضالا عن نتاهجا الهنايئ •

 رضورة أأن تكون العملية وال لية غري مرتبطتني ابلس ياق. •

  

ىل مبدأأ توافق الآراء، بعد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، متاش يا مع املبادئ مبواصةل معلية مشولية حكومية دولي يويص -2 ة تقودها ادلول وتستند ا 

ىل اتفاق حول الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه، ول جياد س بل لتعزيز تنفيذ  1التوجهيية املذكورة يف الفقرة  للتوصل ا 
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نساين اب قلميية من أأجل تقدمي نتاج هذه العملية احلكومية القانون ادلويل ال  ماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال  لس تعانة اب 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.  ادلولية ا 
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 : املسائل التنظميية وخطة العمل املؤقتة املتفق علهيا يف الاجامتع الرمسي الأول2امللحق 

 

:  مقدمة أأولا

املعنون "تعزيز  2القرار رمق  2015اعمتد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر اذلي ُعقد يف اكنون الأول/ديسمرب  -1

ىل مبدأأ توافق الامتثال للقانون ادلويل ال نساين". وأأوىص املؤمتر يف هذا القرار "مبواصةل معلية مشولية حكومية دولية تقودها ادلول وتستند  ا 

ىل اتفاق حول  1الآراء، بعد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، متاش يا مع املبادئ التوجهيية املذكورة يف الفقرة  ]من منطوق القرار[ للتوصل ا 

نساين ابلس   ماكانت املؤمتر الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه، ول جياد س بل لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال  تعانة اب 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث وا قلميية من أأجل تقدمي نتاج هذه العملية احلكومية ادلولية ا  نساين ال   لثالثني".ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل ال 

يف. واكن الغرض من هذا الاجامتع يف جن  2016ترشين الثاين/نومفرب  29و 28وقد ُعقد الاجامتع الرمسي الأول للعملية احلكومية ادلولية يويم  -2

 حبث املسائل التنظميية املتعلقة ابلعملية وخطة العمل/اجلدول الزمين املؤقت والتفاق علهيا.

 

 اعتبارات عامة ا:اثنيا 

ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين مبا يتواءم -3 مع املبادئ التوجهيية املذكورة  جيري تنفيذ العملية احلكومية ادلولية اليت تقودها ادلول والرامية ا 

 اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر. وهذه املبادئ التوجهيية يه: 2من منطوق القرار رمق  1يف الفقرة 

ىل مبادئ القانون ادلويل أأ( الطابع اذلي تتسم به العملية بكوهنا انبعة من ادلول وقامئة عىل توافق الآراء، ورضورة استنا د املشاورات ا 

 املعمول هبا؛

أأمهية جتنب تس ييس تكل العملية، مبا يف ذكل عرب ضامن أأن تعاجل ادلول تنفيذ القانون ادلويل ال نساين مضن دائرة اختصاصها  ب( 

 ومسؤوليهتا فقط؛

 ج( احلاجة ا ىل وجود نظام فعال لالمتثال للقانون ادلويل ال نساين؛

 زدواجية غري الرضورية مع نظم الامتثال الأخرى؛د( جتنب الا

 اشرتاط وضع الاعتبارات املتعلقة ابملوارد يف احلس بان؛ هـ(

جياد وسائل مالمئة لضامن تناول املناقشات مجليع أأنواع الزناعات املسلحة، عىل النحو املبني يف اتفاقيات جنيف لعام   1949و( رضورة ا 

 هو معمول به فامي يتصل هبذه الربوتوكولت(، وأأطرافها؛ وبروتوكولهتا ال ضافية )حس امب

نسانية وعدم التحزي وعدم الانتقائية؛  ز( رضورة أأن تكفل هذه العملية العاملية وال 

ىل احلوار والتعاون؛  ح( رضورة أأن تستند هذه العملية ا 

 عن نتاهجا الهنايئ؛ ط( الطابع الطوعي، أأي غري امللزم من الناحية القانونية، لعملية التشاور فضالا 

 رضورة أأن تكون العملية وال لية غري مرتبطتني ابلس ياق. ي( 

ىل حني التفاق عىل لك يشء". -4 ىل الأساس التايل: "ل اتفاق عىل يشء ا   تستند العملية احلكومية ادلولية ا 
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 املسائل التنظميية اثلثاا:

ىل  التيسري: -5 تواصل سويرسا واللجنة ادلولية العمل كجهتني ميرستني متشاركتني لأعامل العملية احلكومية ادلولية اليت تقودها ادلول والرامية ا 

 تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين.

طار العملية، مثل الواثئق املرجعية، من تتكفل سويرسا واللجنة ادلولية بتوفري الواثئق والتقارير ذات الصةل لالجامتعات املعقودة يف الواثئق: -6  ا 

ىل تقدمي الواثئق ا ىل مجيع ادلول قبل  أأجل املساعدة يف تزويد املناقشات ابملعلومات الالزمة وتركزي املناقشات. وتسعى اجلهتان امليرساتن ا 

مقرتحاهتا أأو واثئقها غري الرمسية وتعليقاهتا  الاجامتعات الرمسية بأأربعة أأسابيع. وجيري تشجيع ادلول، يف مجيع مراحل العملية، عىل تقدمي

ىل اجلهتني امليرستني. وتُنرش املساهامت احلكومية عىل مجيع ادلول من خالل املوقع ال لكرتوين اخملصص ذلكل. وجيب أأن  ومالحظاهتا كتابةا ا 

ول املقدمة للمقرتح عىل توفري ترجامت غري رمسية تكون هذه الواثئق متوامئة مع املبادئ التوجهيية، وعند تقدمي متقرح بلغة أأخرى، تشجع ادل

ىل اللغة ال جنلزيية.  ا 

ىل املداولت املعقودة: الوثيقة اخلتامية لالجامتعات الرمسية: -7 ا ا   يف هناية لك اجامتع رمسي، تقوم اجلهتان امليرساتن مبا ييل، استنادا

ىل مزيد من املناقشات، مبا يف اقرتاح عنارص رئيس ية، بصورة موجزة، تعرب عن نقاط التقارب  أأ(   احملددة والنقاط اخلاصة اليت حتتاج ا 

 ذكل تكل اليت ُأعرب بشأأهنا عن تباين يف الآراء، وذكل لعرضها عىل ادلول،

ن وجدت، يف خالل أأس بوعني. ب(   ويف هذا الس ياق، تقدمي موجز بوقائع املناقشات، ميكن لدلول أأن تقدم بشأأنه تعليقات أأو تصويبات، ا 

اح مجيع الواثئق املتعلقة ابلجامتعات الرمسية عىل املوقع ال لكرتوين، مبا يف ذكل تعليقات ادلول وأأي واثئق أأخرى قد ترغب ادلول يف وتت

 نرشها.

 

ا:   شلك الاجامتعات وتواترها رابعا

أأايم، ويكوانن مفتوحني أأمام مجيع ادلول، : اجامتعان رمسيان يُعقدان لك س نة يف جنيف، مدة لك مهنام يومان أأو ثالثة الاجامتعات الرمسية -8

 وتكون جلساهتام عامة.

: يُعقد اجامتع غري رمسي مفتوح أأمام مجيع ادلول قبل لك اجامتع رمسي للمساعدة يف التحضري لالجامتع الرمسي، الاجامتعات غري الرمسية املفتوحة -9

، مع ال   بقاء عىل هذه املشاورات عند احلد الأدىن الرضوري. ول حتل وتُعقد مشاورات أأخرى حس امب تراه اجلهتان امليرساتن رضورايا

ا الاجامتعات غري الرمسية حمل الاجامتعات الرمسية اليت يُنظر خاللها يف مجيع املقرتحات وتتخذ مجيع القرارات. وتقدم اجلهتان امليرسات خطارا ن ا 

 مبواعيد الاجامتعات واملشاورات غري الرمسية قبل انعقادها بوقت اكف.

طار هذه العملية.  -10  ل تنظم أأي اجامتعات يف الوقت نفسه يف ا 

 

ا:  خطة العمل املؤقتة خامسا

 الاجامتع الرمسي الأول بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين 2016ترشين الثاين/نومفرب 

 أأساليب العمل اخلاصة ابلعملية احلكومية ادلولية

 ادلوليةاملسائل التنظميية للعملية احلكومية  -

 خطة العمل واجلدول الزمين للعملية احلكومية ادلولية -

 مشاورات غري رمسية 

 أأايم( 3الاجامتع الرمسي الثاين بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين ) 2017النصف الأول من عام 
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 عرض لتقرير مفصل عن ال ليات القامئة )يوم واحد( -

 )يومان(شلك ووظائف منتدى ادلول احملمتل  -

 مشاورات غري رمسية 

 أأايم( 3الاجامتع الرمسي الثالث بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين ) 2017النصف الثاين من عام 

ماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون  - نساين ابلس تعانة اب  س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال 

قلميية )يومان(  ادلويل ال نساين ال 

 ، شامةلا اس تعراض املسائل العالقة )يوم واحد(2018خطة العمل املؤقتة لعام  -

 

الاس مترار يف مناقشة املسائل العالقة اليت مل حتسم يف الاجامتعات  2019و 2018سوف تكفل الاجامتعات الرمسية املقرر عقدها يف عايم   -11

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.الرمسية السابقة، فضالا عن شلك وحمتوى النتاج املنبثق عن العم   لية احلكومية ادلولية اليت س تقدم ا 

ىل  2019سوف خيصص الاجامتع الرمسي الأخري املقرر عقده يف النصف الأول من عام   -12 عداد نتاج العملية احلكومية ادلولية، اذلي س يقدم ا  ل 

 الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني. 2من القرار رمق  2املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني معالا ابلفقرة 

 

  



17                                                                                                                                                          33IC/19/9.2 

 

17 

 : العنارص الرئيس ية املعمتدة يف الاجامتع الرمسي الثاين3امللحق  

 

 العنارص الرئيس ية

طار العملية احلكومية ادلولية طبقاا للقرار رمق  -1 املؤمتر للمؤمتر الصادر عن  2انعقد الاجامتع الرمسي الثاين، بناءا عىل خطة العمل املؤقتة، يف ا 

 ادلويل الثاين والثالثني.

لقة ابلقانون ُعرضت عىل ادلول وثيقتان أأعدهتام اجلهتان امليرساتن، وتقرير أأعدته اللجنة ادلولية حول ال ليات القامئة واملبادرات والعمليات املتع -2

الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه، ادلويل ال نساين، ووثيقة معلومات أأساس ية أأعدهتا اللجنة ادلولية وسويرسا حول 

لكرتوين اخملصص  ا للمناقشات. وقدم عدد من ادلول مساهامت مكتوبة، نرُشت عىل املوقع ال  نت ُملحقاا. وأأرست الك الوثيقتني أأساسا تضم 

 ذلكل.

  وتعزيز الامتثال هل.كررت مجيع ادلول تأأكيد رغبهتا يف العمل لتحسني تنفيذ القانون ادلويل ال نساين -3

ل ُأبديت أآراء متقاربة ومتباينة حول بنود جدول أأعامل الاجامتع. اتفقت مجيع الوفود عىل مواصةل معلية مشولية حكومية دولية تقودها ادلو  -4

ىل مبدأأ توافق الآراء، بعد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، متاش ياا مع املبادئ التوجهيية املذكورة يف  2من منطوق القرار رمق  1الفقرة  وتستند ا 

ىل اتفاق حول الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه، ول جياد  س بل الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للتوصل ا 

ماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل قلميية من أأجل تقدمي نتاج هذه  لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب  ال نساين ال 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.  العملية احلكومية ادلولية ا 
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 املعمتدة يف الاجامتع الرمسي الثالث 2018: العنارص الرئيس ية وخطة معل عام 4امللحق 

 

 العنارص الرئيس ية

طار العملية احلكومية ادلولية طبقاا للقرار رمق انعقد الاجامتع الرمسي الثالث، بناءا عىل خطة العمل امل -1 الصادر عن املؤمتر ادلويل  2ؤقتة، يف ا 

ماكانت  املؤمتر الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر. وانقشت الوفود فيه س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب 

نساين قلميية. ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل ال   ال 

 ُعرضت عىل الوفود وثيقة معلومات أأساس ية أأعدهتا اجلهتان امليرساتن خبصوص املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر، والاجامتعات -2

 7يف املادة ، والاجامتعات املنصوص علهيا 1995الصادر عن املؤمتر ادلويل السادس والعرشين اذلي ُعقد عام  1املنصوص علهيا يف القرار رمق 

قلميية. وأأعيد النظر يف وثيقة املعلومات الأساس ية لوضع الأس ئةل اليت  من الربوتوكول ال ضايف الأول، ومنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال 

طار التحضري لالجامتع الرمسي الثالث يف احلس بان.  طرحهتا ادلول واملناقشات املعقودة يف ا 

ماكانت يف ضوء الاجامتع الرمسي الثالث -3 ، قدم عدد من ادلول مساهامت مكتوبة حول س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب 

قلميية، وكذكل حول ترصيف الأعامل. ونرُشت هذه املساهامت عىل املوقع ال لكرتوين  املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال 

 .اخملصص للعملية احلكومية ادلولية

نساين وتعزيز الامتثال هل مبا يتفق مع القرار رمق  -4 الصادر عن املؤمتر  2كررت مجيع ادلول تأأكيد رغبهتا يف العمل لتحسني تنفيذ القانون ادلويل ال 

 ادلويل الثاين والثالثني.

نساين عرب احلوار -5 ا من املقرتحات واخليارات بغية تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال  ماكانت  طرحت الوفود عددا والتعاون بني ادلول ابلس تعانة اب 

ويل املؤمتر ادلويل. وأأاتح تبادل الآراء بلورة فهم متبادل أأفضل لوهجات نظر ادلول خبصوص الس بل اليت ميكن أأن يسامه من خاللها املؤمتر ادل

 يف تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين، مبا يف ذكل عرب توفري منرب خمتص.

قلميية يف جمال تعزيز احرتام القانون ادلويل  تبادلت الوفود -6 اخلربات وعرضت الأنشطة وال جنازات امللموسة ملنتدايت القانون ادلويل ال نساين ال 

ىل املساهامت التمكيلية لهذه املنتدايت، حيامث وجدت، يف جمال تعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين مع مراعاة ال   تنوع اذليال نساين. وأأشارت ا 

 تتسم به لك منطقة.

ا ابملقرتحات اليت ُعرضت خالل الاجامتع بشأأن ترصيف الأعامل. -7  أأعادت ادلول التأأكيد عىل أأساليب العمل املتفق علهيا، وأأحاطت علما

 اتفقت الوفود عىل خطة العمل )مرفقة طيه(. -8

 

 2018خطة معل عام 

نساين عقد مزيد  2018س تكفل الاجامتعات الرمسية املقرر عقدها يف عام  من املناقشات حول اخليارات املمكنة لتعزيز احرتام القانون ادلويل ال 

ىل تضييق نطاق اخليارات وحتقيق  2من القرار رمق  2طبقاا للفقرة  الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر، سعياا ا 

 .التقارب وحتديد نتاج العملية احلكومية ادلولية

 

 مشاورات غري رمسية 

 أأايم( 3الاجامتع الرمسي الرابع بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين ) 2018النصف الأول من عام 

ىل املقرتحات  - ا ا  نساين استنادا حتديد عنارص التقارب املتعلقة بتعزيز احرتام القانون ادلويل ال 

 والنظر يف املقرتحات اجلديدة احملمتةل، 2017املطروحة واملناقشات اليت أأجريت يف 
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 مشاورات غري رمسية  

 أأايم( 3الاجامتع الرمسي اخلامس بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين ) 2018النصف الثاين من عام 

ىل عنارص التقارب  - ا ا  نساين استنادا عداد مقرتحات بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال  ا 

 املعقودةواملناقشات 

 حتديد املقرتحات الرئيس ية اجلديرة ابملتابعة -

 التبادل املبديئ للآراء حول عنارص وشلك نتاج العملية احلكومية ادلولية. -

 واعامتدها 2019النظر يف خطة معل عام  -

 

للعملية احلكومية ادلولية، مبا يف  عقد مناقشات اكفية حول عنارص وشلك النتاج الهنايئ 2019س تكفل الاجامتعات الرمسية املقرر عقدها يف عام 

 .2019ذكل حتديد املقرتحات اليت حظيت بتوافق الآراء، بغية وضع الصيغة الهنائية لهذا النتاج قبل منتصف عام 

  



20                                                                                                                                                          33IC/19/9.2 

 

20 

 : العنارص الرئيس ية املعمتدة يف الاجامتع الرمسي الرابع5امللحق 
 

 العنارص الرئيس ية

، 2017اكنون الأول/ديسمرب  6-4املعمتدة يف الاجامتع الرمسي الثالث اذلي انعقد يف  2018عىل خطة عام انعقد الاجامتع الرمسي الرابع، بناءا  -1

طار العملية احلكومية ادلولية طبقاا للقرار رمق  الصادر عن املؤمتر للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر. وانقشت  2يف ا 

 رب يف س ياق الس بل املمكنة لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل ال نساين.الوفود فيه عنارص التقا

ىل ُعرضت عىل الوفود ورقة مناقشة أأعدهتا اجلهتان امليرساتن حول عنارص التقارب املتعلقة بتعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين استنادا  -2 ا ا 

يف ورقة املناقشة لوضع القضااي اليت طرحهتا ادلول خالل املناقشات  . وأأعيد النظر2017املقرتحات املطروحة واملناقشات اليت أأجريت يف 

طار التحضري لالجامتع الرمسي الرابع يف احلس بان.  املعقودة يف ا 

نساين وتعزيز الامتثال هل مبا يتفق مع القرار رمق  -3 ؤمتر الصادر عن امل 2كررت مجيع ادلول تأأكيد رغبهتا يف العمل لتحسني تنفيذ القانون ادلويل ال 

 ادلويل الثاين والثالثني.

ىل املقرتحات امل -4 ا ا  طروحة انقشت الوفود "ورقة املناقشة بشأأن حتديد عنارص التقارب املتعلقة بتعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين استنادا

هجات نظر ادلول هبدف وضع " خالل اجللسات املعنية بذكل. وأأاتح تبادل الآراء بلورة فهم أأفضل لو 2017واملناقشات اليت أأجريت يف 

 .2018مقرتحات متوقعة لالجامتع الرمسي اخلامس املقرر عقده يف اكنون الأول/ديسمرب 
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 املعمتدة يف الاجامتع الرمسي اخلامس 2019: العنارص الرئيس ية وخطة معل عام 6امللحق 
 

 العنارص الرئيس ية

اكنون الأول/ديسمرب  6-4املعمتدة يف الاجامتع الرمسي الثالث اذلي انعقد يف  2018انعقد الاجامتع الرمسي اخلامس، بناءا عىل خطة عام  -1

طار العملية احلكومية ادلولية طبقاا للقرار رمق 2017 الصادر عن املؤمتر للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر.  2، يف ا 

ِّس الاجامتع الرمسي اخلامس لوضع املقرتحات ا ا ا ىل عنارص التقارب واملناقشات املعقودة، ُكر  ملتعلقة بتعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين استنادا

ة، فضالا وحتديد املقرتحات الرئيس ية اجلديدة ابملتابعة، والتبادل املبديئ للآراء حول عنارص وشلك النتاج املنبثق عن العملية احلكومية ادلولي

 واعامتدها. 2019عن النظر يف خطة معل عام 

قشات ُعرضت عىل الوفود ورقة مناقشة أأعدهتا اجلهتان امليرساتن. وأأعيد النظر يف ورقة املناقشة لوضع القضااي اليت طرحهتا ادلول خالل املنا -2

طار التحضري لالجامتع الرمسي اخلامس يف احلس بان.  املعقودة يف ا 

مساهامت مكتوبة هبدف وضع مقرتحات حول تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين يف ضوء الاجامتع الرمسي اخلامس، قدم عدد من ادلول  -3

ا ا ىل عنارص التقارب واملناقشات املعقودة. ونرُشت هذه املساهامت عىل املوقع ال لكرتوين اخملصص للعملية احلكومية ادلولية.  استنادا

ا من املقرتحات والأفاكر لتعزيز تنفيذ القانو -4 ماكانت املؤمتر ادلويل، ومنتدايت القانون ادلويل طرحت الوفود عددا ن ادلويل ال نساين ابلس تعانة اب 

ىل أأداة رمقية. قلميية اخملصصة، واحلوار بني ادلول حول القانون ادلويل ال نساين، ابل ضافة ا   ال نساين ال 

ىل نتاج  -5 حممتل، حس امب هو حمدد يف ورقة املناقشة اخلاصة انقشت الوفود الأفاكر الرئيس ية اليت طرحهتا ادلول مكساهامت هبدف التوصل ا 

 ابلجامتع الرمسي اخلامس، خالل اجللسات املعنية بذكل.

ن  -6 ىل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال  جراءات العملية احلكومية ادلولية الرامية ا  عداد تقرير وقائعي حول ا  ساين، يف ستتوىل اجلهتان امليرساتن ا 

 .ضوء الاجامتع الرمسي الأخري

 .2019اتفقت ادلول عىل خطة معل عام  -7

 

 2019خطة معل عام 

 

آذار/مارس   2019أ

 )اجامتع قصري( 

 

 الاجامتع الرمسي الأخري بشأأن تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين

 عرض التقرير الوقائعي اذلي أأعدته اجلهتان امليرساتن -

ىل تعزيز  - نسايناختتام العملية احلكومية ادلولية الرامية ا   احرتام القانون ادلويل ال 
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 : العنارص الرئيس ية املعمتدة يف الاجامتع الرمسي السادس7امللحق 
 

 العنارص الرئيس ية

طار العملية احلكومية ادلولية طبقاا للقرار  2019انعقد الاجامتع الرمسي السادس، بناءا عىل خطة عام  -1 املعمتدة يف الاجامتع الرمسي اخلامس، يف ا 

 الصادر عن املؤمتر للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر. 2رمق 

ىل تعزيز احرتام  -2 جراءات العملية احلكومية ادلولية الرامية ا  القانون ُعرض عىل الوفود التقرير الوقائعي اذلي أأعدته اجلهتان امليرساتن بشأأن ا 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر.ادلويل ال نساين. سرتفع اجلهتان امليرساتن   التقرير الوقائعي ا 

نساين. -3 ا تصمميها عىل العمل لتحسني احرتام القانون ادلويل ال   أأكدت مجيع ادلول جمددا

ىل تعزيز احرتام القانو -4 نساين.اختمت الاجامتع الرمسي السادس والأخري العملية احلكومية ادلولية الرامية ا   ن ادلويل ال 


