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 تقرير

 حقوق اإلنسان وتعزيز اإلقليمي العربي الثالث حول محاية  املؤمتر

 "، ال سيما حقوق النساء واألطفالعلى حقوق اإلنسان "أثر االحتالل والنزاعات املسّلحة

28-29/7/2019 

 القاهرة - مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية

 ـــــ
 مقدمة

 

إدارة املرأة واألسرة  - إدارة حقوق اإلنسان -قطاع الشؤون االجتماعية الدول العربية ) نظمت األمانة العامة لجامعة

أعمال ( بالتعاون مع املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا والطفولة

أثر االحتالل والنزاعات املسلحة على حقوق "املؤتمر اإلقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق اإلنسان بعنوان 

 بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 29/7/2019-28يومي  خالل ، وذلك"اإلنسان، ال سيما حقوق النساء واألطفال

 .بالقاهرة
 

استنادا ملضامين قرار ي إطار التعاون القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية واألمم املتحدة، فاملؤتمر جاء انعقاد 

أكتوبر/تشرين  19" الصادر بتاريخ التعاون بين األمم املتحدة وجامعة الدول العربيةاملعنون " 67/11الجمعية العامة رقم 

" الصادر بتاريخ تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنساناملعنون " 67/169، وقرار الجمعية العاّمة رقم 2012األول 

 12إلى  10" الذي ُعقد في فيينا خالل الفترة من االجتماع العام الحادي عشر، ونتائج "2012ديسمبر/كانون األول  20

فاق على تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع املستوى كل عامين في مجال حقوق اإلنسانالذي و  2012يوليو/تّموز 
ّ
 .تّم خالله االت

 

اء ملختلف الجهات املعنية ؤتمر على توفير منصة إقليمية عمل امل ،املسؤولية املشتركةمبدأ ومن منطلق 
ّ
لحوار بن

 منظمات دولية -منظمات مجتمع مدني  -مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان  -)سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية 

حة في املنطقة، و ال حكومية(  وإقليمية وشبه إقليمية
ّ
مجال وقاية تفعيل بعض اآلليات األممية في حتواء النزاعات املسل

الوقوف على أثر وانعكاسات النزاعات  ، وذلك من خاللعلى وجه الخصوصواألطفال والنساء  ،وحماية املدنيين عموما

ع بحقوق اإلنسان في البلدان التي 
ّ
حة على حقوق اإلنسان في املنطقة العربية، وتقديم رؤية شاملة حول حالة التمت

ّ
املسل

حة، واستعراض مع
ّ
ايير وضمانات الحماية الدولية لألطفال والنساء أثناء وبعد النزاعات، والتعّرف على تشهد نزاعات مسل

 1949على النحو املبّين في اتفاقيات جنيف لعام  اإلنساني ملبادئ القانون الدوليمدى مراعاة األطراف املتصارعة 

دولي ومبادئه، فضال عن املعايير الدنيا وغيره من قواعد القانون ال 1977البروتوكوالن الصادران عن مؤتمر جنيف لعام و 

كما يهدف املؤتمر إلى تطوير آليات إلدارة  .لحماية حقوق اإلنسان على النحو املنصوص عليه في االتفاقيات الدولية

ضرورة  الصراع وتعزيز سيادة القانون بهدف ضمان حماية حقوق اإلنسان أوقات النزاع في املنطقة، والتباحث حول 

خاذ خطوات ملموسة إلنهاء عمليات تجنيد واستخدام األطفال في ال املراجعة
ّ
شاملة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، وات

حة
ّ
 .(1ملحق  -الورقة املفاهيمية مرفق ) النزاعات املسل

 

 

حياة أثر االحتالل على ، و األطر الدولية واإلقليمية لحماية النساء ،خمسفي جلساته العلى مدار يومين، مر تناول املؤت

ة، و النساء واالطفال
ّ

نهج متكامل لحماية النساء  باإلضافة إلى مسألة تبني ،أثر النزاعات املسلحة على الفئات الهش

تطوير . هذا وقد عمل املشاركون في مجموعات العمل على واألطفال وتشجيع وصول الضحايا إلى العدالة واملساءلة

 .(2ملحق  -جدول األعمال مرفق ) ةتوصيات للمنع والحماية أثناء النزاعات املسلح
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لون عن األ  شارك في أعمال املؤتمر
ّ
لون عن األعضاء في جامعة الدول بالدول  جهزة الحكوميةممث

ّ
العربية، وممث

لون عن املنظمات الدولية واإلقليمية
ّ
 وشبه اإلقليمية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني، وممث

عدد من الخبراء باإلضافة إلى الحكومية، واملنظمات العربية املتخصصة ووكاالت األمم املتحدة املعنية بموضوع املؤتمر، 

 .(3ملحق  -قائمة املشاركين مرفق ) اإلعالميينالباحثين و العرب و ين يواألكاديم
 

علييى النحييو ن، وذلييك يتوصيييات املشيياركوفييي هييذا اإلطييار، نييورد أدنيياه ملخصييا لسييير أعمييال جلسييات املييؤتمر، متضييمنا 

 :التالي

 9201 /تموز يوليو 28 األحد اليوم األّول:
 

 

 الجلسة االفتتاحية  
 

 لجامعة الدول العربية كلمة األمين العام -
  

كلمة األمين  ،رئيس قطاع الشؤون االجتماعية -األمين العام املساعد  ،هيفاء أبو غزالة لقت معالي السفيرة د.أ

انعقاد أول مؤتمر  بعد اعامن يخمسينعقد الثالث  العربي املؤتمر اإلقليمي أن جاء فيهاو  ،العام لجامعة الدول العربية

على  شهدت منظومة حقوق اإلنسان العربية دفعة قويةذلك الحين، ومنذ  .ببيروت 1968عام  عربي لحقوق اإلنسان

تعزيزها بما يلزم من اتفاقيات ومواثيق واستراتيجيات و  جرى استكمال أركانها، حيث املستويين الوطني واإلقليمي

أن التراث العربي، األخالقي  ي األمين العاممعال أكدو  .وشراكات إقليمية ودولية ولجان متخصصة ومؤسسات وطنية

 له، بل هو 
ً
 عن مفهوم حقوق اإلنسان أو معاديا

ً
أصل هذا املفهوم ومنبته  والروحي والديني، لم يكن في أي وقت بعيدا

إذ مثلت األديان والنظم األخالقية والروحية التي نشأت في الشرق األوسط وحوض البحر املتوسط أول إشراقة  األول،

ملفهوم الكرامة البشرية، والحقوق األصيلة لإلنسان في أال ُيستعبد أو ُينتهك في جسده أو يؤذى في ضميره أو ُيقيد في 

 أمام والذي الظرف الحالي الذي تمر به املنطقة العربية إلى  األمين العام معاليتطرق كما  .حريته
ً
 هائال

ً
ُيمثل تحديا

 غير مسبوق لحاالت االحتراب خطاب حقوق اإلنسان، باألخص الحق في الحياة
ً
. كما شهدت الفترة املاضية تصاعدا

 غير مسبوقة في مداها وحدتها و -تي صاحبها انتهاكات األهلي واإلرهاب الدموي، سواء داخل الدول أو العابر للحدود، وال

تحمل الفئات املستضعفة، باألخص النساء  ا سيادته، موضحألبسط حقوق اإلنسان في العيش اآلمن - وحشيتها

النصيب األكبر من هذه االنتهاكات والتي شملت بيع النساء في سوق النخاسة، وتشريد األطفال بين املالجئ واألطفال، 

إلى إبادة  "الطائفة األزيدية"طبيعية، وتعرض التغذية الصحية أو الرعاية التعليم أو من الوحرمانهم  ،طن النزوحوموا

هذه األوضاع البد وأن تنعكس على خطاب حقوق اإلنسان في املنطقة  على أن األمين العام وشدد معالي جماعية.

سهم في إعادة ترتيب أولوياته وتوجيه 
ُ
ما يتعرض له  ه. وفي ذات السياق، أبرز معالياهتماماته األساسيةالعربية، وأن ت

الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة من قبل قوات االحتالل، بداية من حق الحياة وليس انتهاء بحق التعليم والسكن 

سطيني والوصول إلى الخدمات األساسية، وسياسة العزل العنصري، والتوسع االستيطاني. كما أوضح أن الطفل الفل

عالوة % من ضحايا وجرحى مسيرات العودة الباسلة هم من األطفال، 20ال زال الضحية األكبر لجريمة االحتالل، فنحو 

من مدارس األونروا.  700الذي توفره لهم و حرمان نصف مليون طفل فلسطيني الجئ من حقهم في التعليم على 

فرض،  ،وتعليم وتنشئة ،هي ثقافة ووعي على أن حقوق اإلنسان ي األمين العاموختاما، أكد معال
ُ
قبل أن تكون قرارات ت
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سن، وأن هذه الثقافة هي البنية التحتية الضرورية التي يقوم عليها صرح القوانين والتشريعات واملواثيق 
ُ
أو قوانين ت

 الوطنية واإلقليمية.
 

 )كلمة مسجلة( باألمم املتحدة لحقوق اإلنسانالسامية فوضة املكلمة  -
  

موضوع أهمية وأوضحت معاليها  ،الثالث العربي رحبت معالي السيدة/ميشيل باشليه بانعقاد املؤتمر االقليمي

املدنيين في منطقة الشرق األوسط من النزاعات املسلحة املستمرة، وتعرض املجموعات األثنية  معاناةاملؤتمر باعتبار 

على الرغم من و  ه،والدينية النتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الجماعات املتطرفة املسلحة. وأشارت معاليها إلى أن

. ولية لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، ال زالت أطراف النزاع مستمرة في تجاهل املعايير الدينمعاناة الكثير 

، في اوإناث اكما أشارت إلى أن العنف الجنس ي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي، وتضرر األطفال، ذكور 

اإلنسان والحريات  ق عد مصدر قلق، حيث يتم استغالل األطفال كمقاتلين ما ينتهك تمتعهم بحقو يعات املسلحة االنز 

كضحايا  في املجتمعات املتصالحة،كما أشارت معاليها إلى أن النساء واألطفال يستحقون عناية خاصة  ة.األساسي

بين مكتبها وجامعة الدول  أوضحت معاليها أن التعاون القائمكما اعلين في عملية السالم واملصالحة. لالنتهاكات وكف

معاليها وفي هذا اإلطار، أكدت  تواجه تحديات معقدة.السالم في منطقة  لحفاظ علىلو  العربية أساس ي ملنع النزاعات

لفئات األكثر اعلى ضرورة تحديد ما يمكن القيام به ملنع العنف وتكرار االنتهاكات، وما يمكن القيام به لحماية 

تم  ،في إطار عمل مكتبها ،هذا، وأشارت معاليها إلى أنه .ومتابعتها لنزاعاتمع االتفاعل السريع  ما يمكن من استضعافا،

التشديد على أن بناء مع تطوير أدوات تهدف إلى توفير احترام أفضل للقانون الدولي قبل وأثناء وبعد النزاعات، 

ة عن ات الجسيمة لحقوق اإلنسان الناتجاملجتمعات التي مزقتها الحروب ال بد أن يتضمن توفير تعويض عن االنتهاك

الدفع الحترام حقوق اإلنسان، الحاجة على العمل الجماعي لتوسيع الفرص املتساوية، و  هذه النزاعات، باإلضافة إلى

ن إلى جانبهم افي املنطقة العربية يتطلعون إلى أن تكون املنظمت كما أشارت معاليها إلى أن املواطنين .وضمان املحاسبة

تام، أكدت معاليها أن حقوق اإلنسان في كفاحهم للحصول على العدالة والكرامة والعدالة االجتماعية. وفي الخ

ب، وأن الدعم الظروف بما فيها تلك التي تقوم فيها الدول بمكافحة االرها جميعوالحريات األساسية ال بد وأن تسود في 

 مسألة حيوية.يعد  الدول العربية، والتفاعل الفعال للمجتمع الدولي، بما فيه
 

 اليمنيةكلمة وزير حقوق اإلنسان بالجمهورية  -
 

إلى التحديات الخطيرة  بالجمهورية اليمنية، معالي الدكتور/محمد محسن عسكر، وزير حقوق اإلنسانأشار              

تمثل تهديدا لألمن القومي العربي، وإلى سعي قوى إقليمية لتصدير  يالتو  ،غير املسبوقة التي تعيشها املنطقة العربية

 إلىمعاليه  شار أكما  مستغلة حالة التشرذم والضعف التي تمر بها املنطقة. ،عربيةثوراتها وأزماتها إلى املنطقة ال

النقالب الذي قادته املليشيات اام نتيجة أعو  أربعةاألزمات اإلنسانية واالقتصادية التي تمر بها الجمهورية اليمنية منذ 

 ا فيلتستخدمه ،ثقافة املجتمع اليمنيالحوثية بدعم وتخطيط من إيران لزرع الطائفية والعنصرية الدخيلة على 

غير املشروع في املنطقة العربية، مشددا على أن اليمن تشكل البوابة الجنوبية  مواجهة خصومها الدوليين ونفوذها

وبالنسبة للمعاناة  .وأن التفريط فيها سيكون وخيما على االستقرار واملالحة البحرية واألمن اإلقليمي والدولي ،لإلقليم

وامتناعها عن دفع املرتبات  ،انية التي تمر بها اليمن، أشار إلى تدمير املليشيات الحوثية ملصادر االنتاج االقتصادياإلنس

الحوثية في توزيع املساعدات اإلنسانية وبيعها في السوق  املليشياتواستغالل األموال للجهد الحربي، فضال عن تحكم 

تجنيد األطفال من قبل األطفال، أشار معاليه إلى  السوداء. أما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، باألخص

ة الزج بهم في املعارك، باإلضافة إلى التجميع القسري لألطفال في مخيمات صيفية لنشر ثقافاملليشيات الحوثية و 
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إلى وقف  "املمثلة الخاصة لألمين العام لألمم املتحدة لشؤون النزاعات املسلحة"الكراهية والطائفية، داعيا معاليه 

عالوة على زرع  ،الجرائم املرتكبة بحق األطفال في اليمن ومنع تمويل األنشطة املنافية للقيم واملبادئ اإلنسانية

لى املناطق املحررة، ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية األلغام، واعتقال املوظفين أثناء مرورهم إ

ومنع السفر ما ينتهك الحق في التنقل. كما حث معاليه املجتمع الدولي على بذل املزيد من الضغوط للحفاظ على قيم 

متمثلة في تنفيذ مرجعيات الحل السياس ي أجل وختاما، شدد على أهمية الضغط من  .ومبادئ حقوق اإلنسان

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واملبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية للخروج من دوامة 

 الحرب وتحقيق األمن واالستقرار وحماية حقوق اإلنسان وكرامته.
 

 مكتب املفوضة السامية لحقوق اإلنسان ممثلكلمة  -
 

، إلى أن آسيا واملحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال إفريقيا شعبةالسيد/فرانشيسكو موتا، رئيس أشار              

مليات القتالية، وهو في الع اوا يشاركو القانون الدولي اإلنساني يوفر الحماية لألشخاص الذين ال يشاركون، أو لم يعود

جراءات التي تضمن إل كما أكد سيادته على ضرورة اتخاذ ا .نما يعني أن األمر متروك للجميع على األرض لحماية املدنيي

لعامة، ومنع االنتهاكات ومعاقبة للقواتها و  عدهتعليم قوا عاتق الدول ، حيث يقع على احترام القانون الدولي اإلنساني

فة في النزاعات للفئات املستضعوبالنسبة  تنفيذ قوانين املحاسبة للجرائم الجسيمة والتي تعد جرائم دولية.و مرتكبيها، 

قواعد القانون الدولي  أشار سيادته إلى انطباق ،وذوي االحتياجات الخاصة املسلحة، كالنساء واألطفال وكبار السن

تصبح االتفاقيات ذات الصلة والعهدين الدوليين أكثر أهمية، وازي مع القانون الدولي اإلنساني، و لحقوق اإلنسان بالت

كما أوضح  حقوق. ت مازالت ذاتيضا للتذكير بأن هذه الفئاأبل  ،املستضعفة ليس فقط في إطار حماية الفئات

حقوق  تعرضفعال التي أل فقط رفض االقانون الدولي لحقوق اإلنسان  ال يمثل ،سيادته أنه في النزاعات املسلحة

للمساعدة الطبية توفير الوصول في  فعاال  الزم الدول على أن تلعب دور ي، بل ن للخطريشخاص املحميألوحريات ا

االحتالل "ثار آكما تناول سيادته  .وأيضا تسهيل الوصول للعدالة من خالل محاسبة الجناة ،والنفسية واإلنسانية

في قرية "صور باهر" من هدم وتدمير لعدد من األخيرة  اآلونةفي سرائيل إما قامت به  "، مشيرا إلىالعسكري لفلسطين

وتفاقم األوضاع االجتماعية واالقتصادية الحصار املفروض على غزة عواقب املنازل السكنية وتشريد أهلها، وإلى 

باألخص )واإلنسانية ألهالي غزة من حيث صعوبة الحصول على املياه، والسكن، وفرص العمل، والتعليم، والصحة 

كما أوضح سيادته أن  عالوة على العنف القائم على النوع الجنس ي. (قبل الوالدة ولحديثي الوالدة الرعاية الصحية

الطفل الفلسطيني أن حيث  ،املحتلة يعانون من انتهاكات لحقوقهم ال يمكن السكوت عنها العربية األطفال في األراض ي

املشروعة، مشيرا إلى وجود املئات من األطفال حكام العسكرية غير أل للقتل، و لمعرض لالعتقال على نطاق واسع، و 

ألبسط  افي السجون اإلسرائيلية وما يتعرضون له من تعذيب وممارسات الإنسانية والتي تعد انتهاك نالفلسطينيي

االختياري التفاقية البروتوكول مشيرا إلى  ،كما تناول في كلمته مسألة تجنيد األطفال في النزاعات املسلحة حقوقهم.

كأهم انتصار في مجال حماية حقوق الطفل، وجهود لجنة  طفال في النزاعات املسلحةأل الطفل بشأن اشتراك ا حقوق 

طفال أل كما أوضح سيادته أن اشتراك ا سنة. 18إلى  15 منالصليب األحمر الدولية والتي أثمرت في رفع سن التجنيد 

( من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن يولى االعتبار األول ملصلحة 3للمادة ) امباشر  افي النزاعات يعد انتهاك

في كل االجراءات املتعلقة بالطفل. وفي الختام، أشار سيادته إلى أن املؤتمر املنعقد شهادة لرغبتنا في  ىالطفل الفضل
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سباب وتداعيات انتهاكات حقوق أوأن بحث االحتالل والنزاعات املسلحة،  نالناتجة عمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان 

 تعد خطوة أولى ملعالجة هذه االنتهاكات. ناإلنسا

 الجلسة األولى

 "األطر الدولية واإلقليمية ملنع وحماية النساء"
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 آسيا واملحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال إفريقيا  شعبةفرانشيسكو موتا، رئيس /: السيدامليسر 

 مكتب املفوضة السامية لحقوق اإلنسان           
 

 مداخالت نستعرضها على النحو التالي: 4تضمنت الجلسة 
 

 املرأة والسالم على الصعيد اإلقليمي، تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل التنفيذية عنوان املداخلة" :

 " 2030حول حماية املرأة العربية: األمن والسالم 

جامعة الاالجتماعية،  رئيس قطاع الشؤون -معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، األمين العام املساعد : املتحدثة 

 العربية
 

االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق املرأة وعلى رأسها  السفيرة د. هيفاء أبو غزالة استعرضت معالي             

رقم  بالقرار  اذات الصلة بدءً  مجلس األمنات االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وقرار 

العنف الجنس ي في حاالت " بشأن (2019) 2467صوال إلى القرار رقم و و  "املرأة واألمن والسالم"بشأن  (2000) 1325

والتي بدأت  ،كما تطرقت معاليها إلى أهم املحطات الرئيسية في مسيرة حماية حقوق املرأة على املستوى العربي ."النزاع

عالن القاهرة إ"اعتماد ( وصوال إلى 2013) "قليمية لحماية املرأة العربية: األمن والسالمإلاالستراتيجية ا"باعتماد 

 على مستوى القمة العربية "2030جندة تنمية املرأة العربية أ ،تيجية التنفيذيةاللمرأة العربية وخطة العمل االستر 

ة وفيما يتعلق باآلثار الناجمة عن النزاعات املسلحة، أشارت معاليها إلى اآلثار االقتصادية والجسدية والنفسي (.2017)

 االتجاروغيرها من األمراض، واإلكراه على البغاء، و  التناسليةواالجتماعية على النساء، كاإلعاقة واإلصابة باألمراض 

ازدياد عدد املعيالت نتيجة فقدان رب األسرة، و والعنف، والخوف واالضطراب النفس ي، والفقر والبطالة،  البشر،ب

تكمن في عدد من العناصر األساسية التي يتناولها ومنها  1325القرار رقم النزوح والهجرة. وأوضحت معاليها أن أهمية و 

، وإدماج منظور الجندر في مجال حفظ السالم، وحمايتها من زيادة مشاركة املرأة في جميع مستويات صنع القرار

ي يمكن للجهات العنف الجسدي والتمييز في مناطق النزاع ومراكز الالجئين. هذا، واستعرضت معاليها األدوار الت

بحث الدول في على مستوى جامعة الدول العربية يتمثل هذا الدور  الفاعلة أن تلعبها في إطار حماية حقوق املرأة، و

كما استعرضت معاليها بشكل  .على املستوى الوطني1325عداد االستراتيجيات وخطط العمل لتنفيذ القرار إاألعضاء 

ضمان حق وأوضحت أن الهدف منها هو  "لحماية املرأة العربية: األمن والسالم قليميةإلاالستراتيجية ا"محاور مفصل 

املرأة العربية في الحماية من كافة أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي في أوقات الحرب والسالم وحصولها على 

حيث يتمثل  ،محاور  3من خالل  والحاجة حقوقها كاملة دون تمييز، وتعزيز دورها في مجتمع تسوده العدالة واملساواة

وتعزيز دورهن القيادي في صنع القرار لبناء وحفظ السالم  شاباتدعم املشاركة الفعالة للنساء وال" في املحور األول 

الوقاية من النزاعات وجميع أشكال العنف ضد " فيتعلق بمسألة املحور الثاني"، أما وحل النزاعات والتصدي لإلرهاب

"، في حين يغطي املحور رهابإل السلم والنزاع، وما بعد النزاع، و انعدام األمن، و في ظل مخاطر االنساء في أوقات 

الحماية من النزاعات وكافة أشكال العنف ضد النساء في كل أوقات السلم والنزاعات وفترات ما بعد " الثالث مسألة

القوانين ووضع التدابير واآلليات التشريعات و مراجعة الدساتير و املحاور من خالل تلك ". ويكون تحقيق النزاعات

، عالوة على وضع نظم والحد من اإلفالت من العقاب ملرتكبي الجرائم ضد املرأة التي تكفل حقوق وحماية املرأة الالزمة
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ت كما تطرق .، ووضع برامج توعية والعمل على تنسيق الجهودقبل وأثناء وبعد مراحل النزاعات االستجابة الحتياجاتها

عقد املؤتمر الوزاري األول معاليها إلى جهود جامعة الدول العربية بشأن تنفيذ أجندة "املرأة واألمن والسالم" ومنها 

سلسلة ، وعقد 2016في مايو مم املتحدة للمرأة أل بالتعاون مع هيئة ا "من والسالم في املنطقة العربيةأل حول "املرأة وا

ة بفي املنطقة العربية. وبالنس والسالم املرأة واألمنلتنفيذ قرارات  وطنيةورش عمل إقليمية حول تطوير خطط عمل 

تفعيل للتحديات املستقبلية، أشارت معاليها إلى مجموعة من التحديات التي تواجه حماية املرأة في مناطق النزاع، منها 

التي عانت منها النساء تمهيدا التخاذ توثيق االنتهاكات و  ،قليميةإلآليات التشبيك والتنسيق على املستويات الوطنية وا

زيادة الوعي بطبيعة و ، في اللجان الخاصة بوضع الدساتير املرأةالعمل على مشاركة  و ، جراءات القانونية املناسبةإل ا

تشكيل تحالفات نسائية و ، العنف الجنس ي والنفس ي خالل النزاعات املسلحة وأبعاده الصحية والنفسية واالقتصادية

توفير خدمات الغذاء واملأوى و والعنف،  القضاء على بيئة الخوفو ، ملتابعة االنتهاكات ضد املرأة ورصدهاعربية 

تكثيف الجهود الدولية واإلقليمية و ، اللجوءوالتعليم والخدمات االجتماعية والصحية للنساء في ظل النزاعات و 

عادة إمجموعة من التوصيات تضمنت عاليها م عرضتوقد . والوطنية لوضع آليات تضمن عدم إفالت مرتكبي العنف

دعم االصالح في ؛ مراقبة االنتخابات واملشاركة في العملية الديمقراطية؛ وبناء السالم ،مية بعد الصراعنحياء التإ

مراقبة ؛ تمكين املرأة والقيام بحمالت تدعو لحقوق املرأة ومناهضة االتجار بالبشر؛ التعليم ومبادرات التثقيف السلمي

ترسيخ ثقافة السالم من ؛ عادة دمج العائدين من اللجوء وبناء املجتمعاتإ؛ حقوق االنسان وخاصة حقوق املرأة

)الحصص  تطبيق مبدأ الكوتا؛ قليات والعائدين من اللجوءألمن اأضمان ؛ نشطةألخالل القيام بالعديد من ا

قليمية إلبمساعدة املؤسسات املحلية وا 1325القرار إعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ مشاركة املرأة؛ النسبية( لتعزيز 

تحسين شبكات تبادل املعارف، وتقاسم الدروس  ؛والدولية  ذات الصلة، تأخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة للنساء

اع وضع استراتيجية لحماية ودعم النساء والفتيات في مناطق الصر  ؛املستفادة على الصعيد املحلي واإلقليمي والدولي

 .ناطق الصراع والنزاع واالحتاللتوثيق االنتهاكات ضد املرأة التي تجري في م؛ وفقا للقوانين اإلنسانية الدوليةوالنزاع 
 

 تعزيز مشاركة املرأة في مفاوضات السالم والوساطة": عنوان املداخلة"  

  املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأة -باإلنابة  ةاإلقليمي ةاملمثل، Janneke Kuklerالسيدة/ املتحدثة:
 

تناولت السيدة/كوكلر اإلطار الدولي لتعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في عمليات بناء السالم متمثال في  

وإعالن بيجين، وأجندة  ،والقرارات املتصلة، واتفاقية السيداو، والقانون الدولي اإلنساني 1325قرار مجلس األمن رقم 

ي ركة املرأة فاهذه األطر  في مجال تعزيز مش، مبرزة أهم ما جاء في (16و 5 ين) الهدف 2030أهداف التنمية املستدامة 

من  للمرأة متمثال في التمثيل السياس ي 1325عملية صنع القرار وبناء السالم، وخاصة التقدم املحرز من خالل القرار 

من خالل  ، وفي مجال الحماية والوقايةخالل مشاركتها في عملية صياغة الدساتير، والحوار السياس ي )اليمن وسورية(

رفع نسبة التمثيل النسائي في قطاع األمن، واملكتسبات على مستوى التشريعات والسياسات، وفي مجال اإلغاثة 

عديدة للنساء للمشاركة في الحياة السياسية  اية وفرت فرصأوضحت أن التغيرات في املنطقة العربكما واإلنعاش. 

وبالنسبة للتحديات، أشارت  مستويات  متعددة.خاطر متزايدة وعلى ملوالعامة، غير أن تعقد النزاعات عرض النساء 

جة سيادتها إلى أهمية ترجمة املكتسبات املحرزة على مستوى التمثيل النسائي والسياس ي إلى نتائج من خالل معال

اج املبكر و الوصول إلى العدالة واملعلومات خاصة ما يتعلق بالز و ، لوطنيةارادة السياسية املحدودة، وتعزيز مفهوم إل ا

نتشر على نطاق واسع، والخوف خاصة في ظل غياب ك حاجة ملعالجة العنف امللهنا ،وبشكل عام .واالتجار بالبشر

 ةر الجنساني من أجل استدامو التمويلية أن تكون أكثر استجابة للمنظالقانون، وعلى املؤسسات الهيكلية واألولويات 

خلق بيئة مناسبة لتنفيذ االلتزامات في مجال املرأة  ومنهاالسالم. كما أشارت إلى مهام هيئة األمم املتحدة للمرأة 

تعزيز املشاركة و  ،اتوتلك املتعلقة بمنع النزاعصنع القرار ضمان املشاركة النسائية في عملية و  ،والسالم واألمن
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الجسدية  حماية حقوق النساء والفتيات والصحةو  ،الفعالة للمرأة في مفاوضات السالم الرسمية وغير الرسمية

ف نكما أشارت سيادتها إلى عدد من أنشطة الهيئة في املنطقة العربية شملت نشر لجان تحقيق للع ،والعقلية واألمن

إنشاء و  ،هيئة الحقيقة والكرامة في تونسمنها لتوثيق االنتهاكات في املنطقة  الجنس ي والقائم على النوع االجتماعي

الشبكة العربية لوسيطات طالق وإ ،اليمني للسالم واألمن توافق النسائيالو  االتحاد االستشاري السوري للنساء

 .بدعم من جامعة الدول العربية السالم
 

 ملنع وحماية األطفال )منظور دولي(""اإلطار القانوني واملؤسس ي : املداخلة عنوان 

، رئيس قسم املتابعة والشراكات اإلقليمية، مكتب املمثلة الخاصة لألمين العام Nicolas Girardالسيد/: املتحدث

ح
ّ
 لألمم املتحدة املعنية باألطفال والنزاع املسل

 

سيادته أن خمس أطفال العالم يعيشون في مناطق تشوبها النزاعات، ويعدون من الضحايا األساسين أكد              

، فاألطفال هم االجتماعي والجسدي والنفس ي همتطور تأثير الحرب على للحروب من حيث عدد املتضررين وبسبب 

عام  آلية الرصد واإلبالغ مجلس األمن شار إلى إنشاءأمحور النزاعات وفي الوقت ذاته محور تحقيق السالم املستدام. و 

والتي توفر للدول األعضاء معلومات دقيقة وموثقة لالنتهاكات الجسيمة، وتعد هذه اآللية أداة لتعزيز املسائلة  2005

لقانون واملعايير الدولية لحماية األطفال. كما قدم شرحا موجزا لكيفية عمل آلية الرصد واإلبالغ. كما أشار لواالمتثال 

من توثيق  هوما يتضمن "التقرير السنوي لألمين العام لألمم املتحدة حول األطفال والنزاعات املسلحة"يادته إلى س

 عاموقائمة بالدول التي تنتهك هذه الحقوق. كما أشار إلى طلب مجلس األمن  ،ضد األطفال النتهاكات حقوق اإلنسان

 لدخول في حوار مع األمم املتحدة من أجل وضع خطط عمأطراف النزاع والحكومات والجماعات املسلحة ال 2004

مشاركة بناءة مع األطراف  تعد الوالية الخاصة باألطفال في النزاعات املسلحة . هذا، وأوضح أنإلنهاء االنتهاكات

 20متابعة أوضاع  تولىتة الخاص ةكما أشار إلى أن املمثل املختلفة لتعزيز حماية األطفال وإنهاء ومنع انتهاكات معينة.

تابع عن قرب التطورات تسورية واليمن، و دول عربية هي الصومال وفلسطين والعراق والسودان وليبيا و  6دولة منهم 

في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية، وتتفاعل لتطوير حماية األطفال مع السلطات املعنية وذلك لضمان أن 

ءات وتدابير ملموسة لتحسين وضع األطفال، مشيرا إلى أهمية دور الحكومات في االلتزامات القانونية تترجم إلى إجرا

 للدفاع عن حقوق األطفال.هذا املجال، عالوة على دور رجال الدين والقادة 
 

 لكافة املتضررين بالنزاعات املسلحة  "ضمان الصحة الجنسية واالنجابية والحقوق اإلنجابية: املداخلة عنوان

 "واالحتالل في املنطقة العربية

صندوق األمم املتحدة للسكان قوق اإلنسان والنوع االجتماعي، ح خبير، Nishan Krishnapalanالسيد/: املتحدث

(UNFPA )- املكتب اإلقليمي للدول العربية 
 

نجابية والحقوق اإلنجابية، واإلطار الدولي الحاكم لها، إل الصحة الجنسية واآثار النزاعات على تناول سيادته  

واالحتياجات والتحديات التي تواجه هذه الحقوق، فضال عن االستجابة الدولية. وفي هذا اإلطار، أشار سيادته إلى 

قم من نجاب للمساعدة اإلنسانية. كما أوضح سيادته إلى أن النزاعات تفاإل مليون فتاة في سن ا 26احتياج ما يقارب 

الالمساواة والتمييز في توزيع املساعدات اإلنسانية، كما تواجه النساء والفتيات العنف القائم على أساس النوع 

ومن أبرزها الحق في  1994املؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام  نتائج هتهذا، واستعرض أهم ما تضمن االجتماعي.

الحق في الوصول  ىلإباإلضافة  ،ات الحمل وبدون أي إكراه أو تمييزنجاب وعدد مر إل التقرير بحرية ومسؤولية وقت ا

مشيرا  ،معايير الصحة الجنسانية واالنجابية ىالحق في الحصول على أعلو  ،للمعلومات ذات الصلة والوسائل الالزمة

لكافة املتضررين  الحقوق اإلنجابيةإلى انطباق هذه الحقوق على النازحين والالجئين واملهاجرين. كما أوضح إلى أن 

عهدين الدوليين واتفاقية لتندرج في العديد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان كا بالنزاعات املسلحة واالحتالل
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سيداو واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، فضال عن اتفاقية حماية حقوق املهاجرين والعمل، 

 بحقوق اإلنسان لتمتعلحقوق تمثل محورا هذه الشخاص ذوي اإلعاقة. كما أكد سيادته على أن ألواتفاقية حقوق ا

نجابية لجميع إل ق أثناء النزاعات، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان توفير الصحة الجنسانية واباألساسية وتنط

نجابية التي إل لصحة الجنسانية واخفاق في توفير خدمات اإل شخاص املتضررين من النزاعات والنزوح، موضحا أن األا

النساء والفتيات يعد تمييزا، وأن التزامات الدول في هذا املجال غير قابلة لالنتقاص وتنطبق أثناء  تتلبي احتياجا

ي توصيات لجنة سيداو الخاصة بالنساء والفتيات املتأثرات بالنزاع ومنها تقديم الدعم النفس  ىكما أشار إل النزاع.

من وتوفير الرعاية ملرحلة ما آل يم األسري اآلمنة وخدمات الرعاية الصحية، عالوة على ضمان اإلجهاض اووسائل التنظ

جهاض. وفي سياق القانون الدولي اإلنساني أشار أيضا إلى التعهد بتقديم الرعاية الطبية الالزمة واالهتمام إل بعد ا

بالنساء الحوامل وضحايا العنف الجنس ي، والتعهد باتخاذ جميع األطراف ألفضل السبل للوفاء بالتزاماتهم بما يسمح 

ما تناول التحديات التي تواجه ضمان هذه الحقوق ومنها انهيار للمنظمات اإلنسانية بتقديم املساعدة في هذا املجال. ك

املنظومة الصحية، التمويل، محدودية الخدمات الصحية املتاحة، نقص القوى العاملة، التنسيق الضعيف، وضعف 

االستجابة  الفتقار إلى املعلومات الدقيقة واملوثوقة واملفصلة. وفي سياقاعالوة على  ،املراهقيناالستجابة الحتياجات 

ق األمم و ومعايير صند "نجابية في حاالت األزماتإل مجموعة العمل بين الوكاالت حول الصحة ا"الدولية، أشار إلى 

 .نع واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ املاملتحدة للسكان حول الحد األدنى ملعايير 
 

 

 الجلسة الثانية 

 طفال"أل حياة النساء وا "أثر االحتالل على
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 في اململكة األردنية الهاشمية )سابقا( وزيرة الثقافة معالي السيدة/أسمى حنا خضر،: امليسرة 
 

 نسان في مجالي الحماية والوقاية"إل: "عمل املفوضية السامية لحقوق اعنوان املداخلة 

 مكتب فلسطين - ، رئيس مكتب املفوضية السامية لحقوق االنسانJames Henen/: السيداملتحدث 
 

أشار سيادته إلى انطباق أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في األرض              

خضع لالحتالل الحربي، وإلى أن قانون االحتالل يفرض مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن في الفلسطينية املحتلة كونها ت

في األرض املحتلة السكان حماية االلتزام باالحتالل، ب القائمة قوةالاألرض املحتلة. وأكد سيادته أنه على إسرائيل، 

وسالمة السكان املحليين، وتوفير احتياجاتهم، ، ويشمل هذا االلتزام ضمان رفاهية والحفاظ على النظام العام واألمن

سير دخول املساعدات اإلنسانية للمدنيين، ومعاملة السكان املحميين معاملة إنسانية وبدون يوالسماح بتسهيل وت

كرامتهم، وذلك تماشيا مع التزامات و األساسية في جميع الظروف، وسالمتهم الجسدية،  متمييز، واحترام حقوقه

كما استعرض سيادته  حتالل بحماية واحترام حقوق اإلنسان للفلسطينيين بدون تمييز.باال  قائمة إسرائيل كقوة

جتمع الفلسطيني في امل  من االحتالل املرتبط بالعنف والفقر واملمارسات التمييزية اتداعيات االنتهاكات، حيث أن عقود

 بشأنللعنف ضد املرأة  الخاص األسبقاملقرر  أكدهما أدت إلى تقييد حقوق املرأة وتفاقم العنف ضدها، مشيرا إلى 

كما تناول االنتهاكات املترتبة على االستيطان في املرأة.  العنف ضد معدلارتفاع استمرار االحتالل و  وجود عالقة بين

يمارسه حيث يشمل إزالة وتدمير املمتلكات الخاصة والعنف الذي  ،الضفة الغربية، والذي يعد انتهاكا لقانون االحتالل

وتعد هذه املمارسات في حد  أمام السكان سوى مغادرة منازلهم. ااملستوطنون، وهو ما يخلق بيئة قسرية ال تترك خيار 

أشار سيادته إلى اآلثار كما  الحق في الحياة.و حرية الحركة، و الحق في السكن، من حيث  لحقوق اإلنسان اذاتها انتهاك

للعنف. وبالنسبة للعنف املمارس من قبل  ةضوباألخص النساء الالتي يكن أكثر عر املدمرة لعمليات الهدم على األسر، 
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 140فلسطينيين وجرح  5إلى مقتل  2019إلى مايو  2018املستوطنين، أوضح سيادته أنه أدى في الفترة من يونيو 

الوفاء بالتزاماتها بموجب  اإلسرائيليةويزداد نتيجة غياب املساءلة واملحاسبة، مشيرا إلى إخفاق قوات األمن  خرين،آ

القانون الدولي لحفظ النظام العام في األرض الفلسطينية املحتلة وضمان حماية األشخاص من جميع أعمال التهديد 

ن اإلسرائيلية، م. كما أبرز سيادته أن املرأة تتعرض بصورة مباشرة للعنف من قبل املستوطنين وقوات األ أو العنف

، والقنابل الغازية، وبصورة غير مباشرة من خالل مشاهدة أفراد العائلة وهم يتعرضون زل اويشمل الغارات على املن

لالعتداء واالعتقال واملعاملة غير اإلنسانية، عالوة على انتهاك الحق في الخصوصية والصحة والحياة األسرية، موضحا 

بصورة مرتفعة إلى تقييد دور املرأة وحصره  ىأد أن الرغبة في حماية األطفال خالل الهجمات بجانب البيئة غير اآلمنة

كما ألقى سيادته الضوء على  باملنزل وهو ما نتج عنه آثار جسيمة على حقها في الحركة وحرمانها من الحياة األسرية.

عن  2019مايو إلى  2018والتي أسفرت في الفترة من يوليو  يناستخدام قوات االحتالل للقوة املفرطة ضد الفلسطيني

فإن استخدام القوة  ،ة للنساءبشخصا. وبالنس 22,595فلسطيني على يد قوات االحتالل، عالوة على جرح  218 مقتل

املفرطة، والعنف، عالوة على الحصار املفروض على غزة، أدى إلى تفاقم الوضع حيث أن فرص املرأة للحصول على 

بمسؤولياتها  مالنساء تؤثر بصورة كبيرة على القيا كما أن اإلصابات التي تتعرض لها ،عمل إلعالة أسرتها ضئيلة جدا

يخص األطفال، أشار سيادته  فيماأما  يجدن فرصهن بالزواج ضعيفة.ال عن أن الفتيات املصابات ضتجاه أسرتها، ف

/اإلعاقة، مؤكدا أن نصف عدد األطفال املتأثرين هإلى االنتهاكات املباشرة وهي تعرضهم للقتل، واإلصابة والتشوي

 ،نزاع في غزة قد يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن تعرضهم للعنف، ومشيرا إلى أنه في قطاع غزةبال

 شخصا يعانون من اضطرابات عقلية شديدة. 210,000حوالي   أن إلى 2018حصائيات لعام إل أشارت ا
 

 لحقوق اإلنسان، واملقرر الخاص  : "دراسة حالة فلسطين، ال سيما في ضوء تقارير املفوض الساميعنوان املداخلة

بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية املحتلة، واللجنة الخاصة املعنية بالتحقيق في املمارسات اإلسرائيلية 

 س حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني"التي تم

  رئيس املركز الفلسطيني لحقوق اإلنساننائب ، جبر وشاح : السيد/املتحدث
 

املركز السيد/راجي الصوراني رئيس  خروج شار سيادته إلى قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمنعأ             

والذي كان من املقرر أن يقوم بعرض ورقة العمل لهذه الجلسة، وهو ما يعد أحد أمثلة  ،الفلسطيني لحقوق اإلنسان

االحتالل ال يفرق بين رجل و امرأة و طفل و ين، مؤكدا أن االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل ضد الفلسطيني

ى الحياة االجتماعية مضاعفة نتيجة تداعيات االحتالل عل 1948مسن. وأوضح أن معاناة املرأة منذ نكبة 

ة نتيجة الحصار، حيث تعاني النساء من أوضاع معيشية تفاقم هذه األوضاع في قطاع غز إلى واالقتصادية، مشيرا 

الت البطالة، والفقر، وانعدام األمن الغذائي، عالوة على تعرضهن النتهاكات صارخة لحقوقهن مأساوية مع ارتفاع معد

املدنية والسياسية. وفي قطاع غزة، أكد أن أوضاع النساء واألطفال تزداد تدهورا نتيجة استمرار االنقسام السياس ي 

اسية على صعيد الرعاية الصحية، سأل الفلسطيني وتداعياته على األوضاع املعيشية في ظل تقليص الخدمات ا

 نسبة والتعليم والضمان االجتماعي، وانقطاع املياه والكهرباء وتدهور خدمات الصرف الصحي، مشيرا إلى ارتفاع

 اإلسرائيليوفي إطار االنتهاكات التي تمارسها قوات االحتالل  خاصة بين النساء واألطفال نتيجة لهذه األوضاع. األمراض

 454حيث وثق املركز  ،للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، أشار سيادته إلى جرائم القتل العمد

 ،على حرية الحركةاستمرار الحصار والقيود و  ،على يد قوات االحتالل واملستوطنين لفلسطينيين دعملية قتل عم

االستمرار في بناء و  ،هدم وتدمير املمتلكات واألعيان املدنيةو  ،نيةاالعتقال وممارسة التعذيب واملعاملة غير اإلنساو 

 تجاه املدنيين الذي واكب مسيرات العودة التي انطلقت املفرطةغياب العدالة واستخدام القوة و  ،الجدار الفاصل

 13088عن إصابة  ال طفال، فض 40نساء و  5فلسطيني من بينهم  238وأسفرت عن مقتل  2018مارس  30 بتاريخ
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عالوة على تعرض النساء والفتيات لالعتقال واحتجاز جثامينهن في  من األطفال، 2798من النساء و  417منهم  ا،شخص

 مقابر األرقام.
 

 النقاش 
 

لدكتور املحامي/أمجد شموط، الرئيس األسبق للجنة العربية الدائمة لحقوق لشهد باب النقاش مداخلة  -

للحد من االنتهاكات الجسيمة في مناطق النزاعات وخاصة  ةمن الجهود الدوليعلى الرغم و  ،اإلنسان، حيث أكد أنه

وجود ، مشيرا إلى االنتهاكات مستمرة نتيجة وجود فجوة بين التطبيق والواقع التزال، ئيلي لفلسطينااالحتالل اإلسر 

لحة، وهو ما يستدعي النزاع في املنطقة العربية، سواء االحتالل أو الجماعات املس تأنماط جديدة رافقت حاال 

يضا إيجاد أاستحداث آليات جديدة ملواجهة هذه التحديات، وتفعيل آليات الحماية الدولية واإلقليمية، و 

 .ضمانات لتفعيلها
 

  الجلسة الثالثة

ة )الجئين، مهاجرين، شيوخ، ذوي االحتياجات الخاّصة....(
ّ

 أثر النزاعات املسلحة على الفئات الهش
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 وزير مفوض/إيناس فرجاني، مديرة إدارة شؤون الالجئين واملغتربين والهجرة، جامعة الدول العربية: امليسرة 
 

 مدخل عام مع التركيز على حاالت النساء واألطفال الالجئين واملهاجرين في منطقة الشرق عنوان املداخلة" :

 األوسط وشمال أفريقيا" 

 السيد/أحمد بدوي، رئيس املؤسسة املصرية لحقوق الالجئين: املتحدث
 

صاحبه من ظهور للجماعات ما و  ،أشار سيادته إلى أن انتشار واتساع مناطق النزاعات في املنطقة العربية             

أدى بصورة كبيرة إلى تفاقم أوضاع حقوق اإلنسان بصورة عامة، وعلى الفئات  ،املسلحة وعصابات االتجار بالبشر

 الوضع أن هذامؤكدا الهشة بصورة خاصة، حيث تتعرض حقوق النساء واألطفال وكبار السن النتهاكات جسيمة، 

ية ر خاصة في ظل ارتفاع أعداد الالجئين والنازحين في املنطقة العربية، ففي سو واللجوء،  في حاالت النزوح ايزداد سوء

مليون نازح؛ وفي اليمن بلغ عدد الالجئين املسجلين ما  6.2مليون الجئ وما يقارب  5.6بلغ عدد الالجئين املسجلين 

ة كالغذاء والصحة مليون شخص في حاجة ملساعدة إنساني24مليون نازح فضال عن  3.3ألف الجئ و 274يقارب 

ألف نازح. وقد أبرز سيادته أن انعدام الحماية  445و لف الجئأ 57واملأوى؛ في حين بلغ عدد الالجئين في ليبيا أكثر من 

ن من معاناة تتمثل في و ن واملهاجر و خاصة في ظل ما يتعرض له الالجئ ،نتيجة النزاعات املسلحة تعد من أبرز التحديات

عمل أو الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية. وأوضح سيادته أنه على الرغم من تكاتف صعوبة الحصول على فرص 

زيادة أعداد الالجئين واألوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية للدول املضيفة أن إال  ،الجهود الدولية واإلنسانية

فتهم. وبالنسبة للمرأة الالجئة، تشكل عائقا أمام توفير احتياجات الالجئين، خاصة في ظل رفض بعض الدول استضا

الزواج املبكر أو القسري، و أشار إلى االنتهاكات التي تتعرض لها والتي تشمل االنتهاكات الجسدية كالعنف واالغتصاب، 

صعوبة الحصول على األوراق الثبوتية واالندماج املجتمعي، في حين يتعرض الطفل الالجئ إلى حرمان من التعليم، و 

االنضمام للجماعات املتطرفة أو و التسرب من التعليم، و االضطراب النفس ي، و اج في املجتمع املضيف، صعوبة االندمو 

وأشار إلى  ،كل من سورية واليمناألطفال في التعليم و أوضاع  سيادته املسلحة، واالستغالل بكافة أشكاله. هذا، وتناول 

 1.2أشار إلى أن فقد  ،طفال. أما في اليمن 1.106مليون طفل نازح، عالوة على تسجيل مقتل  2.6أنه في سورية يوجد 

في مناطق تشهد عنفا شديدا، وإلى تسرب أعداد كبيرة من التعليم، وتغيير املناهج وإدراج مفاهيم  ون مليون طفل يعيش

وفيما يتعلق بذوي االحتياجات الخاصة وكبار  راس وتوقف دفع مرتبات املعلمين.وأفكار عقائدية، فضال عن إغالق املد
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السن، أشار إلى معاناة هذه الفئات من حيث صعوبة التنقل والوصول إلى أماكن املساعدات اإلنسانية، وغياب 

أورد سيادته الختام،  قلة املوارد املخصصة، وغياب البرامج وقاعدة بيانات لتقديم املساعدة. وفيو الرعاية الصحية، 

التي تمثل و البحث عن وسائل بديلة أكثر عملية للحد من الهجرة غير املقننة أهمية : تضمنت من التوصيات اعدد

 علأهمية إحياة املهاجرين؛  على اخطر 
ً
 ىالالجئين واملهجرين للمساعدة عل ىلزام الدول بوضع خطط أكثر تيسيرا

تكثيف الجهود من قبل املنظمات الدولية للضغط علي أهمية املعيشة واالندماج املؤقت داخل الدول املضيفة؛ 

وضع إجراءات ومعايير قانونية من  ىالعمل علأهمية  الجهات املتصارعة لتوفير الحقوق األساسية لحماية املدنيين؛

تكثيف الجهود من قبل املؤسسات واملنظمات الدولية  أهميةقبل حكومات الدول املضيفة لتنظيم أوضاع الالجئين؛ 

إتاحة الفرصة للمنظمات اإلغاثية لتقديم خدماتها أهمية واملحلية في خلق فرص بديلة لدعم سبل اإلعاشة لالجئين؛ 

داخل مناطق الصراع من خالل فرض التزامات على أطراف النزاع؛ سرعة العمل علي دراسة ملفات الالجئين من قبل 

 زيادة املوارد املخصصة لدعم التعليم والصحة داخل الدول املضيفة؛و وضية لحسم أوضاعهم املف
 

 حماية األطفال في حاالت النزاع املسلح وتعزيز رعايتهم وعالجهم البدني والنفس ي، وتأهيلهم عنوان املداخلة" :

 وإعادة إدماجهم في املجتمع، وتدعيم التدابير الوقائية"

 املستشار اإلقليمي لحماية الطفل، منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، Javier Aquilarالسيد/: املتحدث
  

 منهجستعرض سيادته أوضاع األطفال واملراهقين في النزاعات املسلحة، حيث أشار إلى االستهداف املا             

للهجمات العسكرية لألطفال واملراهقين، وافتقارهم للحماية، وأن املاليين من األطفال بدون تعليم، ويعانون من 

ساس إلحطفال في رعب وكره لآلخرين في ظل األ ينشأ االتشرد والصدمات النفسية. وفي ظل غياب سيادة القانون، 

كما أكد سيادته أن اعتماد نهج قائم على األمن  املتطرفة.ولوجيات يبعدم العدالة واملساواة، وتعد بيئة خصبة لأليد

من العنف. كما تناول سيادته الوضع اإلنساني   االقومي في مقابل االندماج الفعال لألطفال من املرجح أن يولد مزيد

وإلى  مليون طفل من املدارس،  15مشيرا إلى تسرب  ،فريقياإفي منطقة الشرق األوسط وشمال والتحديات لألطفال 

مليون للرعاية الصحية في ظل  25مليون طفل للدعم الغذائي، و 11انهيار الخدمات االجتماعية، واحتياج ما يقارب 

والنزوح القسري باالحتجاز،  ةمليون طفل لالحتجاز أو أوضاع شبيه 3.5وتعرض  انتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة،

انتهاكا جسيما ضد األطفال في كل  29,598ا أشار سيادته إلى تسجيل كم. الجئ( مليون طفل 6.3نازح،  مليون طفل 6)

الهجمات على املدارس ، و التجنيد، القتل والتشويهانتهاكات جسيمة هي  3من سورية، والعراق واليمن، تركزت في 

واملدارس . وفي سياق الحلول، أوضح سيادته ضرورة التزام أطراف النزاع بوقف الهجمات على األطفال واملستشفيات

طفال، وأهمية إدانة الدول األعضاء باألمم املتحدة لهذه االنتهاكات الجسيمة بغض أل واملستشفيات، ووقف تجنيد ا

 واالستثمار في التوثيق املدني.منه لتقديم املساعدات، وإعادة الخدمات العامة، آالنظر عن مرتكبيها، وتأمين مساحة 

ضمان عودتهم اآلمنة ألوطانهم، أهمية و  ،جانب العالقين في سورية والعراقأشار إلى وضع أطفال املقاتلين األ كما 

والعمل على منع تجنيد األطفال، ومنع النزاعات، وتعزيز التماسك املجتمعي، وتوفير مساحة للمشاركة املدنية، ووصول 

 األطفال للعدالة.
 

 يها الدولي وغير الدولي، على النساء واألطفال، ونظم حمايتهم من عنوان املداخلة
ّ
حة، بشق

ّ
: "أثر النزاعات املسل

 منظور القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني" 

 اإلنسانحمد أمين امليداني، رئيس املركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق م: الدكتور/املتحدث
 

تناول سيادته تعريف األطفال، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، والنزاعات              

مستندا إلى االتفاقيات الدولية في هذا املجال. كما تناول سيادته مفهوم الحماية للنساء  ،املسلحة وغير املسلحة

وأنواع الحماية التي يكفلها القانون الدولي اإلنساني، ومعايير ضمان حماية النساء  ،واإلطار الدولي للحماية ،واألطفال
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إقليمية تحولت و وأكد سيادته أن حماية النساء واألطفال تقوم على معايير دولية  واألطفال في النزاعات املسلحة.

ود اتفاقية خاصة بحقوق كبار السن عدم وجبفضل االتفاقيات والبروتكوالت إلى التزامات، منوها في الوقت ذاته إلى 

كما اقترح سيادته  لية محددة تحمي حقوقهم.آشرة وإلزامية و تبقيهم ضمن الفئات املهمشة لغياب حماية مبا وحمايتهم

اوز التصنيف التقليدي الذي يضع املرأة والطفل في خانة واحدة على الرغم من أن املجتمع الدولي قد نجح في جت

تضمن حقوق كل منهما على حدة. وفي هذا السياق، أشار إلى أطر الحماية اإلقليمية  وآليات محددةاعتماد اتفاقيات 

للنساء واألطفال في املنظمات اإلقليمية كمنظمة الدول االمريكية، ومجلس أوروبا، واالتحاد األفريقي، ومنظمة التعاون 

يادته إلى االتفاقيات واآلليات الدولية املعتمدة في إطار وعلى الصعيد الدولي، أشار س اإلسالمي، وجامعة الدول العربية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز "األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة املتعلقة بحماية النساء واألطفال مثل 

اتفاقية حظر "و والبروتوكوالت امللحقة بها، "اتفاقية حقوق الطفل"والبروتوكول االختياري امللحق بها، و "ضد املرأة

طفال املرتبطين أل مبادئ باريس بشأن ا"، و"التزامات باريس لحماية األطفال املجندين"، و"أسوأ أشكال عمل األطفال

ل الخاص لألمين العام ثاملم" ب، أما بالنسبة لآلليات الدولية، فأشار إلى منص"بالقوات املسلحة أو الجماعات املسلحة

إلى قرارات  . كما أشار "املمثلة الخاصة املعنية بالعنف الجنس ي في حاالت النزاع"و، "سلحاملعني باألطفال والنزاع امل

 ،(2009) 1882ورقم ، (2000) 1314رقم (، و 1999) 1261رقم  اتالقرار  مجلس األمن املرتبطة بحماية األطفال ومنها

مايتهم. وفي نطاق حماية املرأة، أشار إلى ( التي تدين إشراك األطفال في النزاعات املسلحة وتطالب بح2015) 2225ورقم 

 ،(2010) 1960ورقم ، (2008) 1820رقم  ات( الخاص باملرأة والسالم، والقرار 2013) 1325عدة قرارات منها القرار 

( والتي تتعلق جميعها بالنساء والفتيات في حاالت النزاع وما بعد النزاع. وفي سياق القانون الدولي 2013) 2122ورقم 

(، مستعرضا نصوص املواد 1977اإلضافيان ) نوالبروتوكوال  ،(1949اإلنساني، أشار إلى اتفاقيات جنيف األربع )

دولية وغير الدولية، وحماية األشخاص الذين ال يشتركون بصورة طفال في النزاعات املسلحة الأل املتعلقة بحماية ا

لهم الحق في حيث يكفل القانون الدولي اإلنساني  ،شخاص العاجزين عن القتالألسلحتهم، واأمباشرة أو الذين ألقوا 

ر عقوبة اإلنسانية في كل الظروف دون تمييز، وحظر تجنيد األطفال، وحظ ةاحترام أشخاصهم ومعتقداتهم واملعامل

من  اكما أورد عدد ، وأيضا حظر إعدام النساء الحوامل أو أمهات صغار األطفال.سنة 18اإلعدام ملن هم دون سن 

، "اتفاقية الهاي الرابعة املتعلقة بقوانين وأعراف الحرب"طفال، مثل أل املعايير الدولية في مجال حماية النساء وا

(. كما أوضح 1974)ديسمبر  "ملسلحةالتزامات االي أوقات الطوارئ وأوقات طفال فأل اإلعالن الخاص بحماية النساء وا"و

أن معايير الحماية تشمل العنف الجنس ي بكافة أشكاله أو التهديد به، وضمان توفير الغذاء وامللبس والرعاية الطبية 

من البروتوكول اإلضافي األول بشأن  74من املادة  4مشيرا إلى الفقرة  ،سيادته الضمانات القضائية والتنقل. كما تناول 

إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع املسلح إال بناء على حكم صادر من  تعدم جواز إصدار حكم على أي شخص ثبت

بتجريم العنف تتعلق  امحكمة محايدة. وفيما يتعلق باملحكمة الجنائية الدولية، أوضح أن نظام املحكمة يتضمن مواد

و التعقيم القسري. وفي الختام، أكد سيادته أهمية وفاء الدول أواالستعباد الجنس ي، واإلكراه على البغاء، والحمل 

بالتزاماتها الدولية التي تعد عامال أساسيا لتحقيق الحماية الفعلية للنساء واألطفال في النزاعات املسلحة، وإلى ضرورة 

لى تجنب اآلثار وع القانون الدولي اإلنساني، اإلنسان، وقواعدى القانون الدولي لحقوق تعظيظ نظام حمايتهم بمقتض 

 السلبية والخطيرة على النساء واألطفال الناتجة عن انتهاك هذه االلتزامات.
 

 أثر االحتالل والنزاعات املسلحة على حقوق اإلنسان"عنوان املداخلة" : 

 دولة ليبياالحكيمي، املندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية،  بو زيدوزير مفوض د./عبد الحميد أ:  املتحدث  
 

تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات املسلحة، وخاصة ما يتعلق بالنساء ضرورة أشار سيادته إلى 

وهو  كلم، 1850 على طول  ن دولة ليبيا دولة مترامية األطراف ويمتد ساحلهاواألطفال املهاجرين والالجئين، موضحا أ

ما يصعب مهمة حماية حدودها، وأن ظاهرة الالجئين واملهاجرين التي تعاني منها دولة ليبيا تحتم على املجتمع الدولي 
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إما إخالء املهاجرين والالجئين أو إيجاد  :دولة ليبيا أمام خيارينالتحرك انطالقا من املسؤولية املشتركة. وأوضح أن 

 .لهم ةمنآأماكن 
   
 شالنقا 

 

تجريم تجنيد واستخدام األطفال في ضرورة تضمنت  مجموعة من التوصيات منظمة التعاون اإلسالميممثل  قدم -

النزاعات املسلحة؛ تجريم البعد الجنساني لجميع أشكال العنف ضد األطفال وخاصة الفتيات وإدماج املنظور 

ضمان أن يكون اء النزاعات املسلحة؛ في جميع السياسات واإلجراءات التي تعنى بحماية األطفال أثن الجنساني

عكس ذلك في نالقضاء على جميع أشكال العنف ضد األطفال أولوية في خطط التنمية الوطنية وأن ي

ر توفير تدريبات ألعضاء االستراتيجيات الوطنية والدولية للدول؛ بناء قوة عاملة قادرة على حماية األطفال عب

ليكونوا قادرين على  القوات املسلحة ومسؤولي األمن في مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

االستجابة بكفاءة خالل أوقات األزمات والنزاعات؛ دمج تعليم األطفال بوصفه تدخال استراتيجيا في عملية التعافي 

نوي للممارسات الفضلى لحماية حقوق الطفل في حاالت النزاعات من الصراعات املسلحة؛ نشر استعراض س

 املسلحة والطوارئ وما بعدها.

مليون  3.5 حيث أوضح أن  ،حإلى معاناة األطفال في اليمن نتيجة الصراع املسل ممثل الجمهورية اليمنيةأشار  -

وهو ما يعد  ،عقائدية اوتضمينها أفكار طفل تسربوا من التعليم، خاصة الفتيات، فضال عن تشوية مناهج التعليم 

ألف طفل من قبل مليشيات الحوثي. كما تطرق إلى املعاناة  30على السلم املجتمعي، وإلى تجنيد ما يقارب  اخطر 

ة نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية خاصة في ظل حاالت النزوح يالجسدية والنفسية للمرأة اليمن

 للعنف الجنس ي. لى التعسف ضدها والحديث عن تعرض عدد منهنباإلضافة إ ،ة الصحيةوالفقر وتدهور الرعاي

هذا، وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية في مجال الحماية ومنها التعاون مع منظمة اليونيسف 

 الستبعاد األطفال من الفرق العسكرية سواء في الجيش الوطني النظامي أو املقاومة.
 

على الرغم من الترسانة الدولية واإلقليمية الضخمة في منظومة و  ،إلى أنه ممثل اململكة األردنية الهاشميةأشار  -

حقوق هذه الفئات تنتهك بصورة كبيرة، مستشهدا بمعاناة األطفال في سورية،  تزالحماية املرأة والطفل، ال

كافية. ودعا إلى العمل على وضع توصيات  توموضحا أن استمرار هذا االنتهاكات يدل على أن هذه الترسانة ليس

 تضيف إلى هذه الترسانة ما يمنحها القدرة على منع وردع االنتهاكات واملحاسبة واملساءلة.
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 2019 تموز /يوليو 29اليوم الثاني، 
 

  الجلسة الرابعة

 واملساءلة""تبني نهج متكامل لحماية النساء واألطفال وتشجيع وصول الضحايا إلى العدالة 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 السفير/محمد عز الدين عبد املنعم، عضو لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: امليسر 
 

 15)دراسة حالة الجزائر(" ) ومعايير العدالة االنتقالية: "املحاكم املحلية، املختلطة والدولية عنوان املداخلة 

 دقيقة(

 : األستاذ املحامي/بو جمعة غشير، الرئيس األسبق للرابطة الجزائرية لحقوق االنساناملتحدث      
 

السلم واملصالحة، وفعال تم  استرجاعبالتفاوض والحوار بهدف  انتهتالكثير من الصراعات أفاد سيادته أن              

من املرحلة  واالنتقالالعبر وتطوير آليات  املصالحة  استخالصتسجيل عدة تجارب إيجابية، والتي من خاللها تم 

ملا يقتنع  تتجسد االنتقاليةالعدالة مضيفا أن  سلما وديمقراطية. السابقة في حياة املجتمع إلى مرحلة جديدة أكثر

 االنقساماتعلين السياسيين واالجتماعيين بضرورة القطيعة بين ماض ي مجتمع مزقته أفراد املجتمعات والفا

بحقوق اإلنسان والديموقراطية والتعايش السلمي  االعترافوالصراعات واملعاناة والظلم، والولوج لعهد مبني على 

ية يعبر فيها الجميع عن معتقداته تنمية لكل أفراد املجتمع دون تمييز ، في إطار وحدة وطنالبالحق في  االعترافوآفاق 

في مسعى شامل يوازن بين مجموعة من األهداف منها السعي لتحقيق املساءلة  واالنخراط، وآماله وطموحاته بكل حرية

عن طريق إنشاء لجنة  ،ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا وصيانة السالم وبناء الديمقراطية وسيادة القانون 

إنشائها بسياق يسعى لتجاوز مخلفات املاض ي والدخول للمستقبل بعد تصفية كل امللفات  للحقيقة واملصالحة يرتبط

 املرتبطة بالعهد املاض ي.
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي على الصعيد املحلي واستراتيجيات العمل الوطنية للحماية: حالة عنوان املداخلة :

 العراق"

 رشيد، أستاذ مساعد في مركز دراسات املرأة )جامعة بغداد(: السيدة الدكتورة/أسماء جميل املتحدثة     
 

بجمهورية العراق، كما تطرقت  واألطفالتناولت سيادتها األطر الدستورية والقانونية املتعلقة بحماية النساء              

مقدمتها العنف الجنس ي  وفي ،إلى االنتهاكات التي ارتكبها تنظيم "داعش" ضد األقليات الدينية وخاصة النساء واألطفال

االختطاف وسلب ، فضال عن والذي تمثل في السبي واالسترقاق زيدياتياملمنهج الذي مارسه التنظيم ضد النساء األ 

منطقة على  . وأشارت سيادتها إلى أنه منذ سيطرة تنظيم داعشجبار على تغيير الديانةلقاسية واإل الحرية واملعاملة ا

شن التنظيم حملة إبادة ضد الطائفة األيزيدية حيث قام بقتل الرجال  ،2014في أغسطس  سنجار شمال غرب العراق

جبارهن على الزواج. كما أشارت إلى عدم وجود إق اإلسالم، واختطاف النساء وبيعهن أو اوإجبار البعض على اعتن

ارة األوقاف والشؤون الدينية حصائيات دقيقة فيما يتعلق بعدد النساء الالتي تم اختطافهن أو بيعهن، غير أن وز إ

ومن االنتهاكات التي مارسها التنظيم أيضا استخدام األدوية الهرمونية لتسريع نمو  .3547قدرت عددهن بحوالي 

جزء من أدوات اإلبادة لزواج من النساء األيزيديات وضحت أن اعتماد داعش اكما أ نجاب.إل الفتيات من أجل ا

، في حين أن بيع النساء كان ألسباب اقتصادية لزيادة إيراداته من ديموغرافيةحداث تغييرات إهدف يالجماعية و 

يزيديات الالتي تعرضن أل شارت إلى معاناة النساء اأكما  ، كما استخدم العنف الجنس ي الستمالة املقاتلين.األموال

ن أجل العودة اضطررن للتخلي عن أطفالهن ممنهن حيث أن العديد من داعش، للعنف الجنس ي وتم تحريرهن 

أشارت سيادتها إلى مواد  وبالنسبة لألطر التشريعية الخاصة بالحماية،  .ملجتمعهن الرافض لقبول هؤالء األطفال
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( املتعلقة بحماية حقوق املرأة والطفل، منها  2005 لعامالدستور العراقي 
ً
شكال العنف أكل الذي منع البند )رابعا

( 37املادة )و  واملجتمع،والتعسف في األسرة واملدرسة 
ً
بالنساء  واإلتجار العبودية وتجارة العبيد التي حرمت /ثالثا

ومن القوانين التي تعالج االنتهاكات ضد املرأة، أشارت سيادتها إلى قانون االغتصاب، وقانون مكافحة االتجار  .واألطفال

 "ع املعلومات والتحقيق في جرائم داعشمكتب لجم"نشاء إ. ومن التطورات الهامة، أشارت إلى 2012بالبشر لعام 

لدعم الجهود  نشاء فريق تحقيق متخصصإمن أل الذي طلب فيه مجلس ا( 2017)  2379من أل رار مجلس القتنفيذا 

لى  مجلس النواب لغرض إ "يزيدياتأل مشروع قانون الناجيات ا"تم تقديم ، كما لى محاسبة )داعش(إاملحلية الرامية 

تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات  يزيدياتأل ا وينص على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ،قرارهإ

بنائهن، وفتح مراكز وعيادات صحية أيجاد فرص التعليم والعمل للناجيات و إالسكن املالئم إليوائهن، و و وتقديم الرعاية 

مجلس  وعلى صعيد القرارات، أشارت سيادتها إلى قرار .واملهنيةملعالجتهّن وتأهيلهّن من الناحية النفسية واالجتماعية 

ما تعرضت له األقليات من انتهاكات ارتكبها تنظيم داعش جريمة إبادة  والذي اعتبر  2014( لسنة 92) رقمالوزراء 

خطة الطوارئ التنفيذية "و "،1325وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن العمل الخطة "كما تطرقت سيادتها إلى  .جماعية

الخطتين و"، "1325طار الخطة الوطنية لتنفيذ القرار إالخاصة بالنساء النازحات واملتأثرات بالنزاع في  2015لعام 

خطة تنفيذ البيان املشترك بشأن منع و"، "االرشادية والتنفيذية لدعم النساء الناجيات واملحررات من بطش داعش

  ."2018اعات والتصدي له بين الحكومة العراقية واألمم املتحدة العنف الجنس ي املرتبط بالنز 
 

 لجان الحقيقة: دراسة حالة املغرب"  :عنوان املداخلة" 

 : السيد/بو بكر لركو، رئيس املنظمة املغربية لحقوق اإلنساناملتحدث      
 

كالتصفيات،  وأهم محطاتها ،1999إلى و  1956استعرض سيادته األحداث التي مرت بها اململكة املغربية منذ              

أحداث الدار البيضاء، و ، 1972و 1971 الفاشلتين لعامي وأحداث الريف، وأحداث الراشدية، ومحاولتي االنقالب

املجلس االستشاري لحقوق "والتي شهدت إنشاء  وصوال إلى فترة اإلنفراج ،للمعارضين السياسين ى واملحاكمات الكبر 

 "لجنة التحكيم املستقلة"تأسيس كما تطرق إلى  .1998، والتناوب التوافقي عام 1994لسنة ، والعفو العام "اإلنسان

ضحايا االنتهاكات واملنظمات الحقوقية ولم تقنع  ، و التي كانت نتائجها محدودةقوق اإلنسانحعن انتهاكات  للتعويض

حيث واصلت  ،الحركة الحقوقية كانت من بين املحركين األساسيين لبلورة لجنة للحقيقة. وأوضح سيادته أن دنيةوامل

من إلى مجموعة من التوصيات  توصلتمرافعاتها التي انتهت بعقد املناظرة الوطنية حول االنتهاكات الجسيمة التي 

اعتراف الدولة ؛ إلنسان خالل العقود األخيرةقوق االحقيقة بخصوص االنتهاكات الجسيمة لحأبرزها: كشف 

؛ ما في ذلك جبر الضرر و التعويض املادي و املعنوي برد االعتبار للضحايا ؛ بمسؤولياتها، و تقديم اعتذار رسمي و علني

التقت اإلرادة وفي هذا السياق،  .القيام باإلصالحات القانونية و املؤسساتية للحيلولة دون تكرار االنتهاكات في املستقبل

السياسية باإلرادة املجتمعية من أجل تأسيس لجنة للحقيقة ترصد االختالالت التي عرفتها البالد بخصوص الحقوق 

تقرير بمثابة وثيقة رسمية بشأن "، والتي من مهامها: إعداد هيئة اإلنصاف و املصالحة" ، هياملدنية و السياسية

محو آثار  ضمان عدم تكرار ما جرى؛؛ املقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة و  تقديم التوصيات ؛سياقاتهااالنتهاكات و 

. وأوضح أن نتائج الكشف عن الحقيقة االنتهاكات و استرجاع الثقة و تقويتها في حكم القانون و احترام حقوق اإلنسان

، وكشف و السريةالوقوف على املعتقالت املعروفة أ ، فضال عنالف ضحيةآعدد الضحايا يناهز تسعة أظهرت أن 

الفردي والجماعي، كشف مصير املختفين قسريا. هذا، وقد عملت الهيئة على تحقيق جبر الضرر و أساليب التعذيب، 

؛ التغطية الصحية للضحايا و االجتماعياإلدماج  ؛وية املالية واإلدارية للموظفينالتس حيث شمل جبر الضرر الفردي:

ملناطق التي ا جبر الضرر الجماعي شمل. في حين تحكيمي يقر بمسؤولية الدولةالتمكين من مقرر  ذوي حقوق املتوفين؛

سدود، وتوفير املياه المن خالل إنجاز مشاريع تضمنت تشييد  عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان على نطاق واسع

الصالحة للشرب، وتجهيز املستشفيات، ودعم الجمعيات املدنية، وبناء متحف للذاكرة. كما تناول نهج عمل الهيئة 
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حول اإلصالح  موضوعاتيةك املجتمع املدني، وتنظيم ندوات راشوذلك من خالل إ ةالتشاركيوالذي اتسم بالشمولية و 

ت واألبحاث. وانطالقا من ا، فضال عن الدراستصادي واالجتماعي والثقافي والتربوي واالق السياس ي والتشريعي والقضائي

والتي تضمنت توصيات لتعزيز  صالح الدستوري والسياس ي واملؤسساتيإل حول اهذا النهج، أصدرت الهيئة توصياتها 

 وطنية.حقوق اإلنسان وضمان عدم تكرار االنتهاكات، وتعزيز دور السلطات القضائية واملؤسسات ال
 

 النقاش 
 

كالهما مرتبط بمفهوم الحماية، والواقع الراهن يملي علينا طرح  ن القانون الدولي اإلنساني والقانون الوطنيإ -

 ؛دخل قبل وقوع االنتهاك وليس بعده، وبناء آليات وقائيةمفهوم الوقاية بمعنى الت

وقد يكون ذلك من خالل  ،مع التغييراتي لحقوق اإلنسان ليتواكب ملتحديث اإلعالن العامن املهم النظر في  -

 ؛إضافة حقوق جديدة مثل التغييرات املناخية

 ؛في إطار االلتزامات الدولية للدول، فإن نصوص مواد االتفاقيات الدولية تسمو على النصوص الوطنية -

التشريعات ث تعكس يبح ،وعاجل، ومتصل (جميع الدول العربية)تبني نهج متكامل يتسم بأنه شامل من املهم  -

 ؛الوطنية املعايير الدولية

العمل على أن تعكس خبرة الدول العربية في املنظومة  الدولية وعدم االكتفاء فقط بأخذ املعايير الدولية كأمر  -

 ؛باملنظومة الدولية لحقوق اإلنسان مسلم به، حيث ال بد من تطويرها وإسهام املنطقة العربية في االرتقاء
 

  الجلسة الخامسة

 مجموعات عمل لتطوير ورقة توصيات للمنع والحماية أثناء النزاعات املسلحة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

مجموعات عمل لوضع  (4)ن على توزيع املشاركات/املشاركيالجزء األول  هد، شنجزئيانعقدت الجلسة الخامسة على 

 :وذلك على النحو التالي. النزاعات املسلحةللمنع والحماية أثناء  توصيات
 

 فلسطين: سبل تنفيذ املعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق االنسان وفق اتفاقيات جنيف مجموعة عمل"

 والبروتكولين" 

 : وزير مفوض د. حيدر الجبوري، مدير إدارة شؤون فلسطين، جامعة الدول العربيةامليسر واملقرر 
 

 سبل تخفيف أثر النزاعات على املجاميع الهشة" مجموعة عمل" 

 : السيدة/سوزان عارف، رئيس منظمة تمكين املرأةامليسرة

 : األستاذة/شيماء عبد املنعم، قطاع الشؤون االجتماعية، جامعة الدول العربية املقررة
 

  سبل تعزيز الحماية" )القاعة املغربية( مجموعة عمل" 

 رئيسة االئتالف املغاربي لحقوق اإلنسان : السيدة/خديجة رياض ي،امليسر

 ، إدارة املعاهدات والقانون الدولي، جامعة الدول العربية وزير مفوض/سارة عبيد: املقررة
 

 توصيات ملرحلة ما بعد النزاع: التعامل مع أطراف النزاع"  مجموعة عمل" 

 مستشارة قانونية: السيدة/نبيلة املفتي، امليسرة

 جامعة الدول العربيةمدير إدارة شمال إفريقيا، : وزير مفوض/رائد الجبوري، املقرر        
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في حين شهد الجزء الثاني من الجلسة الخامسة، والذي قام بتيسير أعماله وزير مفوض/منير الفاس ي، مدير إدارة 

املبين في املرفق )صفحة على النحو التوصيات التي خلص إليها املشاركون عرض حقوق اإلنسان في جامعة العربية، 

 من ... إلى ...(. وتجدر اإلشارة إلى أن التوصيات املرفقة ال تعكس بالضرورة مواقف الجهات املنظمة للمؤتمر.

 

 الجلسة الختامية

 يييييييييييييييييييييي
 

 جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، -كلمة معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، األمين العام املساعد 
 

توجهت معاليها بالشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في نجاح املؤتمر، مؤكدة أن التعاون القائم بين              

جامعة الدول العربية ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان ال ينحصر على تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع 

ويشمل أيضا تبادل الوثائق، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات االهتمام املشترك، وتعزيز املستوى كل عامين، بل 

برامج التدريب وبناء القدرات بما يستجيب ألولويات واهتمامات وتطلعات الدول العربية. وأوضحت معاليها أن مؤتمر 

ورة، فالحديث عن االحتالل والنزاعات الغ األهمية في ظرف إقليمي شديد الدقة والخطهذا العام ناقش موضوعا ب

التحديات التي تعترض طريق السالم واالستقرار املسلحة يعني الحديث عن التهديدات التي تمس الحق في الحياة، في ظل 

اإلقليميين، وتعرقل تحقيق التنمية املستدامة، وتعيق تقدم املنطقة العربية وحماية مواطنيها وتمتعهم بحقوقهم املدنية 

 سياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.وال

ترسم معالم خارطة كما أشارت إلى مجموعة األفكار التي خلصت إليها النقاشات على مدار يومي املؤتمر، متمنية أن 

طريق إقليمية تهون من وقع االحتالل والنزاعات املسلحة على اإلنسان العربي، وتساهم في تكريس املقاصد النبيلة 

بدور املرأة العربية في املسيرة الحضارية في الوطن العربي، كما أشادت معاليها  نصا وآليات وممارسة.اإلنسان لحقوق 

وجهودها القيمة لتحقيق أهداف ومقاصد التنمية، ودورها الهام في املقاومة ومواجهة االحتالل، وإسهاماتها البناءة في 

 يدة للنساء واألطفال في زمن الصراع والحرب.معاناة شدجهود الوساطة والسالم، في واقع يشهد 
 

 

آسيا واملحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال إفريقيا، مكتب املفوضة  شعبةكلمة السيد/فرانشيسكو موتا، رئيس 

  السامية لحقوق اإلنسان
 

 مناقشةمناسبة لبحث و أشاد سيادته بالنقاشات البناءة التي اتسمت بها جلسات أعمال املؤتمر والذي مثل              

والعمل على تعزيز اآلليات ذات الصلة. وأعاد تأكيده على أن املنطقة العربية تعاني من نزاعات جسيمة  ،األطر القانونية

الفئات الهشة النتهاكات وعنف، باألخص النساء واألطفال، وهو ما يعد أحد أسوء التأثيرات  على  فيها تعرضت

لتنفيذ  على االمتثال الدول حث ؤكدا مسؤولية املنظمات الدولية واإلقليمية للعمل على مالحضارات واملجتمعات، 

التزاماتها. كما أوضح أن النساء واألطفال يعانون من العديد من االنتهاكات نتيجة االحتالل والنزاعات املسلحة مثل 

املمنهج ضد األطفال والنساء. كما دعا  انهيار الخدمات الصحية والتعليمية، عالوة على االنتهاكات املروعة للعنف

وضع إطار لحماية األطفال والنساء والتعاون مع املنظمات اإلقليمية األخرى في مجال  إلىسيادته جامعة الدول العربية 

 تعزيز وحماية النساء واألطفال.

 *** انتهى***

 


