AR
CD/17/12.1
ا ألصل :ابلإجنلزيية
الغرض :لالطالع

جملس مندويب
احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
أأنطاليا ،تركيا
 11-10ترشين الثاين/نومفرب 2017

القانون ادلويل الإنساين
تقرير معلومات أأساس ية
(اجلزء ا ألول – القراران  1و 2الذلان اعمتدهام
املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر)
وثيقة من اإعداد اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر
جنيف ،أأيلول/سبمترب 2017

CD/17/12.1

1

موجز تنفيذي
يُقدم تقرير املعلومات ا ألساس ية هذا دعاما ملرشوع قرار جملس املندوبني املعنون "القانون ادلويل الإنساين" .وينقسم القرار املقرتح اإىل جزئني أأساس يني
هام )1( :حتديث بشأأن العمل اجلاري لتنفيذ القرار رمق "( 1تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم") ،والقرار رمق
"( 2تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين") الصادرين عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر ادلويل) ،و()2
حتديث بشأأن العمل اجلاري تنفيذه فامي يتعلق ابلقانون ادلويل الإنساين العريف.
وهيدف اجلزء ا ألول من تقرير املعلومات ا ألساس ية اإىل اإطالع جملس املندوبني عىل العمل اذلي اضطلعت به اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر فامي
يتعلق ابلقرارين  1و ،2والتحدايت اليت واهجهتا ،واخلطوات التالية .ويدعو احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) اإىل دمع هذه
اجلهود.
وفامي يتعلق بتنفيذ القرار رمق  ،1يس تعرض التقرير خمتلف الاجامتعات الرمسية وغري الرمسية اليت نظمهتا اللجنة ادلولية إلحاتةة الفرصة لدلول للتوصل
اإىل اتفاق بشأأن طرائق العمل وخطة معل تتعلق بتعزيز امحلاية القانونية ل ألشخاص احملرومني من حريهتم .ونظر اا اإىل أأن ادلول ،ول ألسف ،مل تمتكن
من اإجياد أأرضية مشرتكة بشأأن املسائل التنظميية ذات الصةل يف اجامتع رمسي لدلول يف نيسان /أأبريل  ،2017فاإن اللجنة ادلولية تدرس ا ألمر -
وتتشاور مع ادلول  -بشأأن أأفضل الس بل للميض قدم اا يف هذه املسأأةل.
وفامي يتعلق بتنفيذ القرار رمق  ،2عقدت اللجنة ادلولية وسويرسا ،بصفهتام ميرسين مشرتكني للعملية احلكومية ادلولية الرامية اإىل تعزيز اةرتام القانون
ادلويل الإنساين ،اجامتعني رمسيني س بقت لك مهنام معلية تشاور غري رمسية .ووافق الاجامتع الرمسي ا ألول عىل طرائق تنظميية وخطة معل متهيدية
لعام  ،2017يف ةني انقش الاجامتع الرمسي الثاين تقرير اللجنة ادلولية املعنون "الآليات القامئة واملبادرات والعمليات املتعلقة ابلقانون ادلويل
الإنساين" ،فض اال عن الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه .وسريكز الاجامتع الرمسي الثالث املقرر عقده يف اكنون
ا ألول/ديسمرب  2017عىل س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابس تخدام اإماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل الإنساين ا إلقلميية.
وابلإضافة اإىل اإبراز العمل اذلي يمت من أأجل تنفيذ قراري املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ،يدعو قرار جملس املندوبني املقرتح امجلعيات الوطنية
ويشجعها عىل دمع مزيد من العمل مضن العمليات ذات الصةل .كام يسلط الضوء عىل املسامهة املهمة اليت يقدهما أأعضاء احلركة لعملية تعزيز اةرتام
القانون ادلويل الإنساين من خالل أأعضاء الفريق املرجعي املفتوح العضوية والتابع للحركة اذلي تيرس اللجنة ادلولية أأعامهل.
 -1مقدمة
يف عايم  2011و ،2015ةدد املؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر ادلويل) مسأألتني تتطلبان تعزيز القانون ادلويل الإنساين .أأو ال،
يوفر القانون ادلويل الإنساين حامية حمدودة للغاية ل ألشخاص احملرومني من حريهتم ألس باب تتصل ابلزناع املسلح غري ادلويل .ومن مث ،يف أأعقاب
معلية التشاور يف الفرتة  ،2015-2011اعمتد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون يف عام  2015القرار رمق  1املعنون " تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي
حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم" .اثني اا ،يف الزناعات املسلحة اليوم ،ليست املشلكة الرئيس ية يه عدم وجود قواعد ،بل عدم اةرتام القانون
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بناء عىل ذكل ،اعمتد املؤمتر ادلويل الثاين
القامئ .والواقع أأن مجيع ادلول اعرتفت ابحلاجة امللحة اإىل حتسني مس توى الامتثال للقانون ادلويل الإنساين .و ا
والثالثون يف عام  2015القرار رمق  2املعنون "تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين".
ومن خالل مرشوع القرار املعنون "القانون ادلويل الإنساين" ،يدمع جملس املندوبني معليتني لتعزيز القانون ادلويل الإنساين .وهو يرحب ابلعمل
اذلي قامت به اللجنة ادلولية لتنفيذ القرار رمق  1والعمل اذلي اضطلعت به اللجنة ادلولية وسويرسا لتنفيذ القرار رمق  .2وعالوة عىل ذكل ،يشجع
القرار امجلعيات الوطنية عىل دمع املزيد من العمل بشأأن معلية تعزيز اةرتام القانون ادلويل الإنساين عىل وجه اخلصوص .ويعرتف أأيض اا ابملساهامت
املهمة اليت يقدهما أأعضاء احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،ولس امي من خالل الفريق املرجعي املفتوح العضوية اذلي تيرس اللجنة ادلولية
أأعامهل.
وحتيط هذه الوثيقة ا ألساس ية جملس املندوبني علاما ابلعمل اذلي قامت به اللجنة ادلولية فامي يتعلق ابلقرارين  1و ،2والتحدايت اليت واهجهتا،
واخلطوات التالية اليت سيمت اختاذها ،وحتدد اخليارات لكيفية دمع احلركة لهذه اجلهود.
 -2املعلومات ا ألساس ية
ينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأن العمل املنفذ بشأأن هاتني العمليتني يف عايم  2016و 2017يعمتد عىل املشاورات اليت أأجريت بني عايم 2011
و .2015ويف عام  ،2011دعا املؤمتر ادلويل احلادي والثالثون اللجنة ادلولية ،ابلتعاون مع ادلول واجلهات املعنية ا ألخرى صاحبة املصلحة ،اإىل
مواصةل البحوث واملشاورات واملناقشات حول هذين اجملالني ،وتقدمي تقارير اإىل املؤمتر ادلويل يف عام  ،2015مع خيارات وتوصيات لتعزيز امحلاية
القانونية يف هذين اجملالني .ومن مث ،يضيف هذا التقرير اإىل التقرير املرةيل املقدم من اللجنة ادلولية اإىل اجامتع جملس املندوبني يف عام ( 2013تنفيذ
القرار رمق  1للمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني "تعزيز امحلاية القانونية لضحااي الزناعات املسلحة") ،والتقريرين اخلتاميني الذلين قدمهتام اللجنة ادلولية
اإىل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني يف عام ( 2015تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم،32IC/15/19.1 ،
وتعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين ،32IC/15/19.2 ،وجاء التقرير ا ألخري ابلتعاون مع حكومة سويرسا) وينبغي أأن يقر أأ جنب اا اإىل جنب مع
هذه التقارير.
 -3التحليل والتقدم احملرز
القرار رمق  :1تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم
يوفر القرار رمق  1الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني اإطار اا للعمل اذلي تقوم به اللجنة ادلولية يف الفرتة  2017-2016لتعزيز حامية احملتجزين
ألس باب تتصل ابلزناع املسلح .ويف الفقرة  8من القرار ،يويص املؤمتر ادلويل "مبواصةل العمل املتعمق وفق اا لهذا القرار ،هبدف التوصل اإىل وثيقة
ختامية واةدة أأو ملموسة أأو أأكرث وقابةل للتنفيذ يف أأي شلك مفيد أأو مناسب ذات طابع غري ملزم قانو اان وتكفل تعزيز أأشاكل امحلاية اليت يوفرها
القانون ادلويل الإنساين وتضمن أأن يظل هذا القانون ادلويل الإنساين معلي اا وصاحل اا لتوفري امحلاية مجليع ا ألشخاص احملرومني من حريهتم يف س ياق
الزناعات املسلحة ،وحتديد اا يف س ياق الزناعات املسلحة غري ادلولية".
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كام أأن القرار رمق " 1يدعو اللجنة ادلولية اإىل تسهيل معل ادلول ،واملسامهة خبربهتا الإنسانية والقانونية" (الفقرة  10من القرار) .ويف الوقت نفسه،
وكخطوة اإجرائية قبل الاخنراط يف العمل ا ألسايس من أأجل حتقيق الهدف املتفق عليه ،يطلب القرار من ادلول واللجنة ادلولية التعاون عىل حتديد
بناء عليه ،معلت
"طريقة مواصةل معلها من أأجل ضامن طابعها املستند اإىل قيادة ادلول والتعاون وعدم التس ييس وفق اا لهذا القرار" (الفقرة  .)9و ا
اللجنة ادلولية يف عايم  2016و 2017مع ادلول للتوصل اإىل اتفاق بشأأن طرائق العمل الالحق ووضع خطة معل متهيدية.

مشاورات بشأأن طرائق العمل و إاعداد مشاريع طرائق معل اللجنة ادلولية
من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن طرائق العمل ،تعاونت اللجنة ادلولية مع ادلول يف عام  2016مبختلف ا ألشاكل ،مبا يف ذكل اجامتعات اجملموعات
بناء عىل دعوة ادلول ،ومع مراعاة أآراهئا أأعدت اللجنة ادلولية اقرتاة اا
عىل املس توى ا إلقلميي ،وتبادل الآراء املكتوبة ،واملشاورات املفتوةة العضوية .و ا
مبرشوع طرائق العمل الالحق ومرشوع عنارص خطة معل ،انقش ته ادلول يف أأثناء مناقشة غري رمسية مفتوةة العضوية يف  20اكنون الثاين/يناير
 .2017وتضمن الاقرتاح ،يف مجةل أأمور ،أأن تعمل اللجنة ادلولية ودولتان ،من منطقتني جغرافيتني خمتلفتني ،عىل تيسري العمل الالحق .ويف ةني
اكن هناك تقارب بشأأن عدد من جوانب الاقرتاح ،متثلت النقطة الرئيس ية للنقاش يف من سيتوىل تيسري العمل الالحق .و أأيد عدد من ادلول اقرتاح
اللجنة ادلولية بأأن تتعاون ادلولتان واللجنة ادلولية يف هذا ا ألمر .غري أأن دو ال أأخرى أأاثرت شكواكا بشأأن الاقرتاح.
وذلكلُ ،وهجت ادلعوة مجليع البعثات ادلامئة لإجراء مشاورات غري رمسية أأخرى يف جنيف يف  24ش باط/فرباير  2017ملناقشة اقرتاح منقح لطرائق
العمل ،ابلإضافة اإىل مرشوع خطة العمل .وقبل تكل املناقشات ،أأعربت أأسرتاليا وكولومبيا عن اهامتهمام ابلشرتاك مع اللجنة ادلولية يف تيسري العمل
الالحق .ويف املشاورات اليت جرت يف  24ش باط/فرباير ،أأيدت بعض ادلول مرة أأخرى الاقرتاح ادلاعي اإىل اشرتاك اللجنة ادلولية و أأسرتاليا
وكولومبيا يف تيسري العمل الالحق ،يف ةني فضلت دول أأخرى قيام اللجنة ادلولية وةدها بذكل العمل ومل ترغب يف إارشاك أأي دول يف معلية
التيسري.

الاجامتع الرمسي ا ألول لدلول 7-6 ،نيسان /أأبريل 2017
أأخذ اا يف الاعتبار أآراء ادلول اليت عربت عهنا يف أأثناء املناقشات غري الرمسية اليت أأجريت يف اكنون الثاين/يناير وش باط/فرباير ،أأعدت اللجنة ادلولية
يف أآذار/مارس  2017مرشوع طرائق العمل الالحق ومرشوع خطة معل متهيدية وقدمهتام اإىل مجيع ادلول .ويف الفرتة  7-6نيسان /أأبريل ،2017
نظمت اللجنة ادلولية الاجامتع الرمسي ا ألول لدلول بشأأن مسار العمل هذا ،واذلي حرضه  91دوةل.
وما يدعو ل ألسف أأنه مل يتسن التوصل اإىل اتفاق بشأأن طرائق العمل وخطة معل مؤقتة خالل الاجامتع اذلي اس متر يومني .وعىل الرمغ من مساعي
اللجنة ادلولية املكثفة ،واجلهود ادلبلوماس ية الكبرية اليت بذلهتا ادلول للتوصل اإىل اتفاق ،وتقدمي اقرتاح توفيقي من اللجنة ادلولية بشأأن طرائق العمل
يف أأثناء اجامتع نيسان /أأبريل ،واملناقشات اليت جرت حىت وقت متأأخر من املساء ،مل تتالق مواقف ادلول مبا فيه الكفاية للتوصل اإىل اتفاق.
وقد اختلفت أآراء ادلول لس امي بشأأن املسائل التالية :ما اإذا اكن ينبغي اختاذ مجيع القرارات يف العملية  -مبا يف ذكل املسائل الإجرائية والقرارات
املتعلقة ابلنتاجئ احملمتةل  -بتوافق الآراء ،وما اإذا اكنت العملية برمهتا ،مبا يف ذكل مجيع النتاجئ احملمتةل ،ينبغي أأن تقوم عىل مبد أأ "ل اتفاق عىل يشء حلني
التفاق عىل لك يشء" ،ومن ينبغي أأن يتوىل تيسري العمل الالحق وكيف هل ذكل .ويف ةني اكن هناك اتفاق عام عىل أأنه ينبغي للجنة ادلولية أأن
تيرس العمل الالحق ،مل تمتكن ادلول من التفاق عىل ما اإذا اكن ينبغي لدلول أأن تشرتك يف ذكل ا ألمر ،أأو ما اإذا اكن ميكن للجنة ادلولية أأن تطلب
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من ادلول تقدمي ادلمع يف معلية التيسري عىل أأساس لك ةاةل عىل ةدة ،أأو ما اإذا اكن ينبغي للجنة ادلولية وةدها أأن تتوىل تيسري العمل الالحق.
وتعرب اللجنة ادلولية عن تقديرها لإماكنية أأن تتقامس مع ادلول العبء الثقيل املمتثل يف تيسري العمل الالحق.

مشاورات ومشاراكت أأخرى
قدمت الشعبة القانونية يف اللجنة ادلولية عروض اا تقدميية بشأأن مسار الاحتجاز للمستشارين القانونيني يف امجلعيات الوطنية يف أأيلول/سبمترب 2016
و أأاير/مايو  ،2017وذكل كجزء من الاجامتع الس نوي للمستشارين القانونيني يف امجلعيات الوطنية .كام أأرسلت اللجنة ادلولية مذكرتني اإعالميتني
مجليع امجلعيات الوطنية – اإةداهام يف أآذار/مارس  2017وا ألخرى يف متوز/يوليو  – 2017لطالعها عىل تطورات معلية التشاور املذكورة أأعاله.
وس تواصل اللجنة ادلولية هذه اجلهود يف الفرتة اليت تس بق املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.

اخلطوات التالية
يف أأعقاب عدم التوصل اإىل اتفاق بني ادلول خالل اجامتع  7-6نس يان /أأبريل  ،2017أأرسلت اللجنة ادلولية يف أأاير/مايو  2017خطا ااب اإىل مجيع
ادلول .ويف ذكل اخلطاب ،اس تفرست اللجنة ادلولية عام اإذا اكنت ادلول تعتقد أأنه ميكن اخلروج من املأأزق اذلي ةدث يف نيسان /أأبريل ،2017
ودعت ادلول اإىل أأن تقدم لها اقرتاةات واقعية بشأأن كيفية التغلب عىل اخلالف السائد بشأأن طرائق العمل .ويف الوقت نفسه ،تدرس اللجنة ادلولية
أأفضل الس بل للميض قدم اا من أأجل تعزيز حامية احملتجزين ألس باب تتصل ابلزناع املسلح .وسيمت تقيمي الس بل املمكنة للميض قدم اا يف العملية اليت
ةددها القرار رمق  ،1مع مراعاة أآراء ادلول اليت عربت عهنا يف الرد عىل اخلطاب املرسل يف أأاير/مايو  ،2017بغية التعامل الفعال مع احلاجة اإىل
تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم ،ولس امي ألس باب تتصل بزناع مسلح غري دويل.
القرار رمق  :2تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين
يوفر القرار رمق  2الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني اإطار اا للعملية احلكومية ادلولية الرامية اإىل تعزيز اةرتام القانون ادلويل الإنساين ،اليت
تشرتك اللجنة ادلولية وسويرسا يف تيسري أأعاملها .ومن مث ،فاإن القرار رمق " 2يويص مبواصةل معلية مشولية حكومية دولية تقودها ادلول وتستند اإىل
مبد أأ توافق الآراء ،بعد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ،متاش ي اا مع املباد التوجيهية املذكورة يف الفقرة  1للتوصل اإىل اتفاق حول الشلك اذلي ميكن
أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه ،ولإجياد س بل لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابلس تعانة ابإماكانت املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون
ادلويل الإنساين ا إلقلميية من أأجل تقدمي نتاج هذه العملية احلكومية ادلولية اإىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني" (الفقرة .)2
وابعامتد القرار رمق  ،2بد أأت مرةةل جديدة من هذه املبادرة .وعىل النحو املبني يف القرار ،هتدف العملية احلكومية ادلولية احلالية اإىل الرتكزي عىل
ثالث همام رئيس ية يه :أأو ال ،توفري جمال لدلول لتبادل الآراء هبدف التوصل اإىل اتفاق ممكن بشأأن الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل
اجلديد للقانون ادلويل الإنساين ووظائفه .اثني اا ،ضامن مشاركة ادلول يف مناقشة س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابلس تعانة إابماكانت املؤمتر
ادلويل .اثلث اا ،اإحاتةة الفرصة لدلول دلراسة س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابلس تعانة ابإماكانت احملافل ا إلقلميية للقانون ادلويل الإنساين.
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الاجامتع الرمسي ا ألول :التفاق عىل املسائل التنظ ميية وخطة العمل
كخطوة رئيس ية أأوىل لبدء العمل يف هذه العملية ،عقدت سويرسا واللجنة ادلولية أأول اجامتع رمسي من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن املسائل
التنظميية وخطة معل للعملية احلكومية ادلولية املقبةل .و ُعقد الاجامتع الرمسي ا ألول يف ترشين الثاين/نومفرب  ،2016بعد أأن س بقته مناقشات متهيدية
بني ادلول .وحرض الاجامتع أأكرث من  100دوةل ،ومت التوصل اإىل اتفاق بشأأن الطرائق التنظميية وخطة العمل .وفامي يتعلق بطرائق العمل ،اتفقت
ادلول عىل أأن تواصل سويرسا واللجنة ادلولية العمل مكيرسين للعملية احلكومية ادلولية .و أأكدت ادلول جمدد اا أأيض اا املباد التوجيهية عىل النحو
الوارد يف القرار رمق  .2وعالوة عىل ذكل ،اتفقت عىل رضورة عقد اجامتعني رمسيني س نو ااي حىت انعقاد املؤمتر ادلويل املقبل ،و أأن تنفذ معلية حتضريية
يف الفرتة بني الاجامتعني الرمسيني .ووفق اا خلطة العمل املتفق عليها ،سيمت تناول املسائل اجلوهرية اليت يثريها القرار رمق  2خالل الاجامتعني الرمسيني
املقرر عقدهام يف عام  .2017وينبغي أأن يتضمن الاجامتع ا ألول عرض اا تقدميي اا لتقرير مفصل عن الآليات القامئة للقانون ادلويل الإنساين ،وكذكل
مناقشة الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه .أأما الاجامتع الثاين فريكز عىل س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين
ابلس تعانة ابإماكانت املؤمتر ادلويل واحملافل ا إلقلميية للقانون ادلويل الإنساين.

الاجامتع الرمسي الثاين لدلول :الآليات القامئة ومناقشة الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احمل متل ووظائفه
عقد الاجامتع الرمسي الثاين يف الفرتة  12-10نيسان /أأبريل  2017حبضور  102من الوفود ،وس بقته مشاورات ومناقشات غري رمسية بني ادلول.
وحتضري اا لالجامتع ،ومتاش ي اا مع طلب تقدمت به ادلول يف الاجامتع الرمسي ا ألول ،أأعدت اللجنة ادلولية تقرير اا بعنوان "الآليات القامئة واملبادرات
والعمليات املتعلقة ابلقانون ادلويل الإنساين" ،وقدمت اللجنة ادلولية وسويرسا وثيقة معلومات أأساس ية بعنوان "الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى
ادلول احمل متل ووظائفه".
وقد طلبت بعض ادلول احلصول عىل تقرير اللجنة ادلولية عن الآليات القامئة املتعلقة ابلقانون ادلويل الإنساين كوس يةل حلرص الآليات القامئة هبدف
اإرشاد العمل الالحق واملساعدة يف حتديد الثغرات احملمتةل يف تنفيذ القانون ادلويل الإنساين من خالل اس تقصاء نطاق واسع من الآليات والعمليات
والكياانت اليت تتعامل مع القانون ادلويل الإنساين بشلك أأو بأآخر .وقد انقسمت ردود أأفعال ادلول عىل هذا التقرير ،وكذكل مواقفها إازاء منتدى
ادلول احملمتل حول القانون ادلويل الإنساين .مفن انحية ،ر أأى عدد من ادلول أأن أآليات القانون ادلويل الإنساين القامئة غري اكفية .وذكرت ،يف مجةل
أأمور ،أأنه ل توجد أآلية أأو منتدى قامئ عىل النطاق العاملي واذلي ( )1جيمع بني املسؤولني عن تنفيذ القانون ادلويل الإنساين عىل املس توى الوطين،
و( )2يركز حتديد اا عىل القانون ادلويل الإنساين أأو اكن دليه تفويض حمدد بشأأن القانون ادلويل الإنساين ،و( )3يامتىش متام اا مع املباد التوجيهية
للعملية ،ولس امي مبد أأي عدم التس ييس وعدم الاقتصار عىل س ياق بعينه ،والقدرة عىل التطوع ،و( )4يتعامل مع قضااي القانون ادلويل الإنساين
ابنتظام ،وميكنه مبرور الوقت أأن يزيد الثقة بني ادلول كوس يةل لتيسري تعاون أأفضل يف هذا اجملال .و أأعربت هذه ادلول عن تأأييدها لفكرة اإنشاء منتدى
تطوعي جديد لدلول بشأأن القانون ادلويل الإنساين مكاكن أآمن لدلول للتحاور والتعاون بشأأن القانون ادلويل الإنساين .ومن انحية أأخرى ،أأبدى عدد
من ادلول حتفظات أأو اعرتاضات قوية عىل اإنشاء منتدى جديد حممتل لدلول ،وفضلت الرتكزي عىل تعزيز أآليات القانون ادلويل ا إلنساين القامئة .ور أأت
بعض هذه ادلول أأنه ليس مثة ثغرات يف أآليات الامتثال للقانون ادلويل الإنساين عندما ينظر املرء يف مجيع أآليات القانون ادلويل الإنساين القامئة
والعمليات املتعلقة به مع اا ،أأي تكل اليت تتعلق أأحيا اان ابلقانون ادلويل الإنساين ولكهنا تنمتي اإىل أأطر قانونية دولية أأخرى.
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ويف هناية الاجامتع ،اتفقت ادلول عىل وثيقة مقتضبة تضم "العنارص الرئيس ية" ،مع الإةاطة علاما ابملناقشات وبرغبة ادلول يف مواصةل العملية احلكومية
ادلولية .ولكن ا ألمر اذلي يبعث عىل ا ألسف هو أأن مواقف ادلول مل تكن متقاربة مبا فيه الكفاية للتوصل اإىل اتفاق حول نتيجة جوهرية ،مبا يشمل
املنتدى احملمتل لدلول.
مشاورات ومشاراكت أأخرى
أأعلمت الشعبة القانونية يف اللجنة ادلولية املستشارين القانونيني للجمعيات الوطنية هبذه العملية يف أأيلول/سبمترب  ،2016ويرست عقد ةلقة معل
حول هذا املوضوع يف الاجامتع الس نوي للمستشارين القانونيني للجمعيات الوطنية يف أأاير/مايو  .2017كام أأرسلت اللجنة ادلولية ثالث مذكرات
اإعالمية  -يف متوز/يوليو  ،2016واكنون الثاين/يناير  ،2017ومتوز/يوليو  – 2017اإىل مجيع امجلعيات الوطنية لإخطارها بعملية التشاور املذكورة
أأعاله .وعالوة عىل ذكل ،من أأجل التشاور مع احلركة مبزيد من التعمق ،ولس امي بشأأن س بل تعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابلس تعانة إابماكانت
املؤمتر ادلويل واحملافل ا إلقلميية للقانون ادلويل الإنساين ،دعت اللجنة ادلولية امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر للمشاركة يف فريق مرجعي مفتوح العضوية .وتشارك  18مجعية وطنية يف الوقت احلارض يف هذا الفريق املرجعي.

اخلطوات التالية
متاش ي اا مع خطة العمل املتفق عليها ،س يعقد اجامتع رمسي اثلث يف اإطار العملية احلكومية ادلولية يف اكنون ا ألول/ديسمرب  2017ملناقشة س بل تعزيز
تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابلس تعانة إابماكانت املؤمتر ادلويل واملنتدايت ا إلقلميية .وستس بق ذكل مشاورات مفتوةة ومشاورة غري رمسية بني
ادلول .ويف الاجامتع الرمسي الثالث ،سيتعني عىل ادلول أأيض اا التفاق عىل خطة معل مؤقتة لعام  ،2018واليت ينبغي أأن تتضمن مراجعة للقضااي
املعلقة.
 -4الاس تنتاجات والتوصيات
يف ضوء املناقشات املعقدة بني ادلول بشأأن هذين املوضوعني ،تدعو اللجنة ادلولية احلركة اإىل دمع معلها فامي يتعلق ابلقرارين رمق  1ورمق  2الصادرين
عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني.
وهناك ةاجة اإنسانية وقانونية هممة لتعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم .وتواصل اللجنة ادلولية التفكري العميق
والتشاور بشأأن أأفضل الس بل لتحقيق ذكل .غري أأنه يف ضوء عدم قدرة ادلول عىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن طرائق العمل وخطة العمل يف اجامتع
نيسان /أأبريل  ،2017ليس من الواحض ةالي اا ما اإذا اكن ميكن تنفيذ القرار رمق  1وكيف ميكن تنفيذه .وتلزتم اللجنة ادلولية بتقدمي تقرير إاىل املؤمتر
ادلويل الثالث والثالثني عن العمل اليت مت اإجنازه وفق اا لهذا القرار .ويف ضوء التحدايت الإجرائية اليت واهجت هذه العملية ،من هجة ،و أأمهية تعزيز
القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي احملتجزين يف الزناعات املسلحة من هجة أأخرى ،تقدر اللجنة ادلولية ادلمع املس متر من احلركة لعملها بشأأن هذا
املوضوع.
وتلزتم اللجنة ادلولية وسويرسا مبواصةل تيسري العملية احلكومية ادلولية بشأأن تعزيز اةرتام القانون ادلويل الإنساين .ونظر اا إاىل احلاجة املاسة اإىل حتسني
مس توى الامتثال للقانون ادلويل الإنساين عىل النحو اذلي تقر به ادلول يف أأثناء هذه العملية ،ينبغي التفكري يف س بل مبتكرة اإذا ما أأريد التوصل
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اإىل اتفاق حول الشلك اذلي ميكن أأن يتخذه منتدى ادلول احملمتل ووظائفه وإاجياد س بل لتعزيز تنفيذ القانون ادلويل الإنساين ابلس تعانة ابإماكانت
املؤمتر ادلويل ومنتدايت القانون ادلويل الإنساين ا إلقلميية .ويف هذا الس ياق ،ينبغي النظر اإىل العنارص املتنوعة للقرار رمق  2عىل أأهنا مسارات لتعزيز
اةرتام القانون ادلويل الإنساين تمكل بعضها بعض َا ول يستبعد بعضها بعض اا .وميكن ،بل ينبغي اإحراز تقدم عىل مس توى مجيع العنارص ،حىت ميكن أأن
يقدم للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني نتاج هذا املسار من العمل يعكس س ب اال متنوعة ولكن ملموسة ميكن عن طريقها تعزيز اةرتام القانون ادلويل
الإنساين.
ومن خالل مرشوع القرار املقدم اإىل جانب هذا التقرير ،يعرب جملس املندوبني عن تأأييده للعمل اجلاري اذلي تضطلع به اللجنة ادلولية وسويرسا
يف العملية احلكومية ادلولية مبوجب القرار رمق  ،2ويقر يف الوقت ذاته بطبيعهتا كعملية تقودها ادلول .وعىل وجه اخلصوص ،ميكن للجمعيات الوطنية
أأن تدمع هذه العملية عن طريق إاعالم حكوماهتا بشأأهنا وتشجيعها عىل املشاركة يف الاجامتعات .ويقر جملس املندوبني أأيض اا ابلعمل املهم اذلي يضطلع
به أأعضاء احلركة اذلين يشاركون يف الفريق املرجعي املفتوح العضوية اذلي تيرس اللجنة ادلولية أأعامهل فامي يتعلق ابلعملية احلكومية ادلولية مبوجب
القرار رمق  ،2ويشجع احلركة عىل املشاركة يف معل الفريق ودمعه.
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