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 مجموعات العملالتوصيات التي خلص إليها املشاركون في 

 عامالطار ال 
 

 مبادئ وقواعد القانون الدولي النساني والقانون الدولي لحقوق االنسان ذات الصلة،بلتزام أهمية اال .1

والدول األطراف في  1949الدول األطراف في اتفاقيات جنيف لسنة حث و  والقانون الجنائي الدولي،

 ؛احترام بنودهاضمان  على 1977البروتوكولين الضافيين لسنة 

تنش ئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية املدنيين نساء  "وطنية "آلياتوضع أطر العمل على  .2

 ؛النزاعات املسلحة خالل وأطفاال ورجاال 

خص ما أل و با ،ضمان املسائلة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق النساناتخاذ التدابير الالزمة لالعمل على  .3

قليات و ذوي االحتياجات الخاصة والعمال والعامالت أطفال و أيرتكب بحق الفئات الهشة من نساء و 

 ، بما في ذلك اعتماد سياسة وطنية للهجرة واللجوء، وتدابير تشريعية ومؤسسية؛املهاجرين

رهابية ل ا املجموعاتاملسلحة و  املجموعاتالعنف الجنس ي الذي ترتكبه و  التعذيب ن ضحاياأالتأكيد على  .4

ضمان شمولهم/هن بكل برامج التأهيل و االستفادة من العمل على  و  ،هم/هن ضحايا العنف املسلح

 ؛التعويضات و برامج جبر الضرر 

تياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في لبروتوكول االخل حث الدول على النظر في االنضمام .5

سن تشريعات تحظر وتجّرم صراحة تجنيد األطفال في العمل على املنازعات املسلحة، والتصديق عليه؛ و 

، وإنشاء اآللية حد من معاناتهمما من شأنه أن يالجماعات املسلحة واستخدامهم في أعمال القتال، 

 الوطنية لحماية الطفل؛

ل على تطوير التشريعات الوطنية بحيث تتضمن أحكاما تعرف الجرائم الدولية وجزاءاتها ملنح املحاكم العم .6

 ؛املحلية الوالية القضائية للنظر في هذه الجرائم

العمل على تطوير آليات الرصد واالمتثال والتطبيق الفعلي لآلليات املعتمدة دوليا وإقليميا ووطنيا   .7

حقوق النسان، وحماية النساء واألطفال والفئات الهشة في للوقاية والحماية والنصاف لضحايا انتهاكات 

 قالية؛أوقات السلم والنزاعات املسلحة وما بعدها بما فيه آليات العدالة االنت
 

 ( 1مجموعة العمل )

 فلسطين: سبل تنفيذ املعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق االنسان 

 وفق القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفلسطيني لدى كافة الجهات  تفعيل قرار ات مجلس حقوق النسان بخصوص حماية حقوق الشعب .8

املعنية بحماية حقوق النسان والنهوض بها على املستوى العاملي من أجل حماية الشعب الفلسطيني 

 وتمتيعه بحقه في السلم طبقا للقانون الدولي لحقوق النسان.

الفالت من العقاب فيما يخص انتهاكاتها للقانون  ، القوة القائمة باالحتالل، سياسةإسرائيل ةواصلم .9

 مطالبة املجتمع الدولي بتحّمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه حمايةالنساني الدولي يستوجب 

كما هي معرفة في  حقوق النساء واألطفال في فلسطين، وتفعيله آلليات الحماية الدولية، املدنيين، السيما

 ؛بما يكفل محاسبة مرتكبي الجرائم من السرائيليين بحق نساء وأطفال فلسطين دة،أدبيات األمم املتح
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إسرائيل، القوة لى التدخل للزام ع 1949جنيف األربع للعام  اتفاقياتحث الدول األطراف املتعاقدة على  .11

الدولية  التفاقياتاالقانونية لتطبيق  التزاماتها، والوقوف أمام االتفاقياتتلك  باحترام القائمة باالحتالل،

 ؛التي تعد طرفا فيها على األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 5في 39الصادر عن الجلسة العامة رقم  A/64/L.11ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة   .11

م، في بنده الخامس الذي يدعو حكومة سويسرا، بصفتها الحكومة املودع لديها 2119تشرين الثاني/نوفمبر 

اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيين وقت الحرب، بأن تتخذ الخطوات الالزمة في أقرب وقت ممكن 

دة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ االتفاقية ليعقد من جديد مؤتمر لألطراف املتعاق

 ؛(1في األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها وفقا للمادة )

التصدي ملحاوالت شطب البند السابع من جدول األعمال الثابت ملجلس حقوق النسان، أو محاوالت  .12

الضغط على املجتمع الدولي لتأمين وصول املقرر الخاص لألراض ي املحتلة دمجه في بنود أخرى، و 

 واملقررين اآلخرين ولجان التحقيق الدولية ألراض ي الفلسطينية للقيام بدورها؛

، بشأن حالة 2116كانون األول/ ديسمبر  13( املؤرخ في 71/144الجمعية العامة ) بقرار ضرورة تفعيل .13

املتعلقين بحماية ضحايا املنازعات  1949فاقيات جنيف املعقودة في عام البروتوكولين الضافيين الت

بشأن سالمة وأمن العاملين في مجال  2117كانون األول/ ديسمبر  11( املؤرخ في 72/131املسلحة، والقرار )

ل/ كانون األو  19( املؤرخ في 72/175تقديم املساعدة النسانية وحماية موظفي األمم املتحدة، والقرار )

 ؛، بشأن سالمة الصحفيين ومسألة الفالت من العقاب2117ديسمبر 

 بمسؤولياتها القانونية تجاه ضحاياواالضطالع  لفتح تحقيق لمحكمة الجنائية الدوليةل دعوة املدعي العام .14

 ؛الفلسطينيين، وخاّصة األطفال والنساءجرائم إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بحق 

تدابير فورية للتصدي لخطاب الكراهية والتحريض العنصري الذي تتبناه إسرائيل، العمل على اتخاذ  .15

القوة القائمة باالحتالل، ضد املنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق النسان في فلسطين، والتي 

نون الدولي تعمل على فضح املمارسات واالنتهاكات السرائيلية املنافية ملبادئ حقوق النسان وقواعد القا

 النساني والقانون الدولي لحقوق النسان واتفاقيات جنيف؛

بما فيها دول الجوار، التعاون مع األفراد العاملين في مجال املساعدة الطبية  ،الطلب من جميع األطراف .16

 العمل على اتخاذ التدابير والنسانية من أجل إتاحة وتيسير الوصول دون عوائق إلى السكان املدنيين، و 

  ؛وقف جميع أشكال العنف والتخويف املوجهة ضد موظفي املساعدة الطبية والنسانيةالالزمة ل

، و فتح كافة معابره ةالسرائيلي املفروض على قطاع غز  الحصار لنهاء  العمل على اتخاذ التدابير الالزمة .17

و األدوية  األغذيةأمام حركة األفراد والبضائع، و تسهيل مرور املرض ى لتلقي العالج خارج القطاع، و توفير 

التي  النسانيةفيه، و تمكين سكانه من التمتع بحقوقهم  النسانية األزمةو الوقود و مواد البناء لنهاء 

 ؛لحقوق النسانالدولية  االتفاقياتضمنتها املواثيق و 

املساعدة النسانية، مع مراعاة االحتياجات الحاسمة املتعلقة باملواد الطبية و  الحماية توفير العمل على  .18

حث على زيادة الدعم املقدم إلى وكالة األمم املتحدة لغاثة وتشغيل الالجئين الواألغذية واملياه والوقود، و 

عترافا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب ، ا)األونروا( الفلسطينيين في الشرق األدنى
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وكاالت األمم املتحدة واملنظمات النسانية، في توفير املساعدة النسانية واملساعدة في حاالت الطوارئ، وال 

 ؛سيما في قطاع غزة

ام املحكمة العمل على إنشاء صندوق لتقديم الدعم القانوني والفني ملتابعة مالحقة مجرمي االحتالل أم .19

 الجنائية الدولية، ودعم جهود الضحايا؛

 (2مجموعة العمل )

 سبل تخفيف أثر النزاعات على املجاميع الهشة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التأكيد على أهمية

 توفير العالج والتأهيل واعادة ادماج الفئات الهشة  .21
ً
بمجتمعاتهم والتي عانت من النزاعات املسلحة طبيا

 وبما يضمن مصلحتهم الفضلي؛
ً
 واجتماعيا

ً
 ونفسيا

بير ترمي الى حماية الفئات الهشة واألكثر هشاشة بما في ذلك االطفال املصحوبين والغير ااعتماد تد .21

 عد النزاع؛مصحوبين وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية اثناء النزاع وب

وضع تدابير وقائية وإعداد برامج وانشاء مراكز يتلقى فيها ضحايا النزاعات مساعدات طبية ونفسية  .22

 املناطق الريفية والنائية ؛
ً
 واجتماعية وقانونية وضمان وصولها الى الجميع وخاصة

رين بالنزاعات بحقوقهم العمل على اتخاذ التدابير الالزمة لصدار وثائق قانونية تضمن تمتع األطفال املتأث .23

؛
ً
 كاملة

وضع تدابير وطنية من تشريعات وسياسات وبرامج تحد من التأقلم السلبي املصاحب للنزاعات مثل زواج  .24

األطفال وخاصة الناث، وتكافح أنشطة االتجار بالبشر والجريمة املنظمة وأسوء أشكال عمالة األطفال 

 الجنس ي؛ واالستغاللوالقضاء على العنف 

على ضمان املشاركة املبدئية واملستدامة من جانب املنظمات االنسانية مع اطراف النزاع املختلفة  العمل .25

 لضمان وصول املساعدات االنسانية بشكل آمن وفي الوقت املناسب؛

العمل على زيادة قدرة املجتمعات املحلية واألفراد على التعامل والتعافي املبكر للحد من اآلثار السلبية  .26

 ؛للنزاعات
 

 

 ( 3مجموعة العمل )

 سبل تعزيز الحماية القانونية على املستوى الوطني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

انضمام الدول إلى االتفاقيات الدولية والقليمية ذات الصلة بالقانون الدولي النساني وحقوق  ضرورة .27

 النسان وإدماج أحكامها في القوانين الداخلية وإزالة كافة املعوقات التي تحول  دون إنفاذها.

النسان التي قبلتها العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات القليمية والدولية املعنية بحقوق   .28

 الدول، ذات الصلة بحماية النساء واألطفال في فترات السلم  وأثناء وبعد النزاعات املسلحة؛ 

أهمية تعزيز تدابير الحماية القانونية املمنوحة للنساء من ناحية، واألطفال من ناحية أخرى، في حالة  .29

ون الدولي النساني لدى كافة األطراف املعنية مع النزاعات املسلحة وتشمل هذه التدابير زيادة الوعي بالقان

 ضمان احترام وتطبيق مقتضياته.
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تعزيز مشاركة املرأة في جميع مستويات صنع القرار املتعلقة بحل النزاعات املسلحة وبناء السالم عبر  .31

 1325من صياغة خطط وطنية لتنفيذ االستراتيجية العربية للمرأة واألمن والسالم وتنفيذ قرار مجلس األ 

 والقرارات األخرى ذات الصلة.

ضمان الحق في الحصول على وثائق الهوية لألطفال املحرومين منها بسبب النزاعات املسلحة، ال سيما  .31

 املولودين نتيجة العنف الجنس ي، بإجراءات مرنة وسهلة، وبصيغة ال تحمل الطفل أو األم أية وصمة.

لقضائية وكل أنظمة العدالة، وتشجيع االجتهاد القضائي تعزيز املمارسات الفضلى من قبل األجهزة ا .32

باالستناد إلى االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي النساني وحقوق النسان التي التزمت بها 

 بلدانها كمرجعية لصدار األحكام.

جرائم املبنية على ضمان املساءلة القانونية والقضائية للمتورطين في جرائم العنف الجنس ي وفي كل ال .33

 النوع، عن طريق منع الفالت من العقاب وعدم توفير مالذات آمنة لهم.
 

 (4مجموعة العمل )

 توصيات ملرحلة ما بعد النزاع: التعامل مع أطراف النزاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ؛والتهديد بالعنف ضد املدنيين، بما في ذلك العنف الجنس يحظر جميع أشكال العنف  التأكيد على وجوب .34

، وقرارات من والسالمواملعني باملرأة واأل  1325من أل حث الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس ا .35

 ؛وتوفير املوارد الالزمة لتنفيذ تلك الخطط مجلس االمن ذات الصلة املتعلقة باملرأة والشباب،

، والالجئين/ات بما يكفل عودتهم إلى مناطقهم األصلية، شراكات لدعم النازحين/اتتأسيس العمل على  .36

وتمكينهم/هن، بدءا من البلدان األصلية ووصوال إلى البلد الذي يقصدونه/يقصدنه، وملتمس ي اللجوء 

 جال؛والتعاون مع املنظمات املختصة في هذا امل ،وإتاحة املوارد الالزمة بمستوى يتناسب واحتياجاتهم/ن

ملشكالت النسانية الخطيرة التي تتمثل في تشتيت العائالت جراء النزاعات ا لحل ات وطنيةليآتشجيع وضع  .37

حة
ّ
  ؛ولوية للم الشملأعطاء إو  ،املسل

رتكبي/ات ملالتصدي ملسألة الفالت من العقاب تعزيز دور اآلليات الوطنية فيما يتعلق بالتأكيد على  .38

 من خالل محاكمة عادلة؛ ،الجنس ي املرافقاالنتهاكات وخاصة العنف 

النزاعات بغض النظر عن كونهم بطفال املتأثرون أل أهمية ضمان تقديم خدمات الصحة والتعليم لجميع ا .39

 ، وتسوية وضعيتهم القانونية؛طراف النزاعأي طرف من أمن  مولودون 

ت وتأمين برامج جبر الضرر التأكيد على ضرورة رفع الوصمة عن ضحايا العنف الجنس ي املرافق للنزاعا .41

طفالهن اللواتي أكما رفع الوصمة عن النساء و  ،وتعزيز مكانتهن في املجتمع ،لنساء والفتياتلخاصة 

رهابية متهمون بارتكاب جرائم وانتهاكات ودمجهن إطراف نزاع مسلحة او أتربطهن صلة بالرجال من 

 ؛م الأ فعالأل ن كن مشتركات بتلك اإباملجتمع وترك القضاء يقرر 

 إيجاد آليات للمصالحة والعدالة االنتقالية متى ما اقتض ى األمر ذلك؛ .41

تعزيز قيم املواطنة بما يضمن عدم إقصاء أي فئة بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الرأي أو  .42

 االنتماء السياس ي؛
 

 


