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أ.

الخلفية

 .1تعتزم مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان واألمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم املؤتمر اإلقليمي العربي
ّ
الثالث حول حماية وتعزيز حقوق اإلنسان تحت عنوان "أثر االحتالل والنزاعات املسلحة على حقوق اإلنسان ،ال سيما
حقوق النساء واألطفال" ،وذلك خالل يومي  2019/7/29-28بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 .2يندرج تنظيم املؤتمر في إطار التعاون القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ،استنادا ملاضامين قرار
الجمعية العامة رقم  11/67املعنون "التعاون بين األمم املتحدة وجامعة الدول العربية" الصادر بتاريخ  19أكتوبر/تشرين
األول  ،2012وقرار الجمعية العامة رقم  169/67املعنون "تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان" الصادر بتاريخ 20
ديسمبر/كانون األول  ،2012ونتائج "االجتماع العام الحادي عشر" الذي عقد في فيينا خالل الفترة من  10إلى 12
يوليو/تموز  2012وتم خالله االتفاق على تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع املستوى كل عامين في مجال حقوق اإلنسان.
ب.

السياق

 .3يعقد املؤتمر اإلقليمي العربي الثالث بعنوان "أثر االحتالل والنزاعات املسلحة على حقوق اإلنسان ،ال سيما حقوق النساء
واألطفال" في ظرف تشهد فيه املنققة مظاهر من العنف واالنهااكات جراء النزاعات املسلحة ،خاصة انهااك الحق في الحياة
وأمن األشخاص ،وقد نتج عن هذه النزاعات أعداد هامة من الالجئين والنازحين داخليا هربا من دوامة العنف واالقتتال
املتصاعد.
 .4وقد وفرت بعض هذه النزاعات مساحات خصبة لتنامي الجماعات اإلرهابية واملتقرفة ،فاضال عن ظاهرة املقاتلين اإلرهابيين
األجانب ،األمر الذي انعكس سلبا على حياة املدنيين.
 .5لقد أضحت حالة حقوق اإلنسان في زمن النزاعات املسلحة تثير تخوفات حقيقية في ضوء ما تشهده هذه النزاعات من
انهااكات واعتداءات ،حيث أدى اتساع نقاق النزاعات وارتفاع حدتاا إلى تعاظم وطأتاا على املدنيين ،وتحديدا النساء
واألطفال واملسنين وذوي االحتياجات الخاصة ،علما أن القانون الدولي اإلنساني أفرد لهم حماية خاصة من خالل منع
وتحريم االعتداء على املدنيين والتقليل من الفظائع والويالت التي تتسبب فياا الحروب ،حيث يلزم األطراف املتعاقدة
باضرورة اتخاذ التدابير املناسبة التي تجعل املدنيين بمعزل عن التأثر بالعمليات الحربية .وتعتبر هذه الفئات األكرر تاضررا
أثناء اشتداد العمليات الحربية وأثناء االحتالل لكوناا ال تملك القدرة الجسمانية والنفسية الكافية ملواجهة الظروف
املصاحبة عادة للحروب ،بما فياا املجاعة واألوبئة واالعتقال والترحيل القسري وغيره.
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 .6وقد ساهم االحتالل والنزاعات املسلحة في تزايد حاالت العنف ضد النساء ،حيث فرضت قيود صارمة على حرية املرأة في
التنقل وفي حصولها على الرعاية الصحية و التعليم .وقد شهدت املنققة العربية ،بسبب النزاعات ،موجات من عمليات
النزوح واللجوء ،الش يء الذي عرض النساء من جهة لفقدان الوثائق التعريفية ومن تم فقدان الحماية القانونية ،وزاد من
جهة أخرى من درجة تعرضها هي وأسرتاا ألنواع شتى من االنهااكات مثل الحرمان من املساعدات االنسانية والزواج القسري
والزواج املبكر والعنف والتحرش الجنس ي واالتجار بالبشر واالتجار باألعاضاء البشرية.
 .7كما أن األطفال هم أياضا عرضة للفظائع التي ترتكب بحق آبائام وأفراد عائالتام خالل النزاعات املسلحة ،حيث يقعون هم
أنفسهم ضحايا للقتل واالعتقال واألذى النفس ي والجسدي ،ويتم فصلهم عن ذويام ما يجبرهم على الهرب ومواجهة
مصيرهم بمفردهم في انهااك واضح للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان .وال تزال النزاعات املسلحة
تحصد أرواح األطفال ما يحرمهم من حقهم في الحياة وفي السالمة البدنية ،ومن حقوقهم االجتماعية واالقتصادية
والثقافية األساسية .وفي جميع حاالت النزاع ،يتعرض آالف األطفال للتجنيد والقتل والتشويه واالختقاف والعنف الجنس ي
والحرمان من املساعدات والرعاية الصحية.
 .8إن ملا تشهده بعض أرجاء املنققة العربية من نزاعات مسلحة واستفحال العنف أثر على وضع حقوق اإلنسان ،ما يتوجب
معه توحيد جهود كل األطراف الفاعلة (الهيئات الحكومية وغير الحكومية ،األطراف املتصارعة) ملواجهة هذه التقورات ،مع
الحرص على تقبيق القواعد األساسية لحقوق اإلنسان من أجل وضع نهج إقليمي ملنع الصراعات وإدارتاا ،ومعالجة تأثيراتاا
على التمتع بحقوق اإلنسان.
 .9كما أن االحتالل ياضيف أنواعا جديدة من االنهااكات بحق املرأة ،حيث أناا عرضة لعقوبات جماعية تمييزية ،مناا املداهمات
الليلية وهدم املنازل والهاديد املستمر باإلقصاء أو الترحيل القسري أو االستعمال املفرط للقوة .كما تعاني املرأة تحت
االحتالل من منع التصريح بالبناء ،ما يشكل عائقا كبيرا للتنمية األسرية .وعلى سبيل املثال ،تتعرض النساء في القدس
املحتلة للتخويف والترهيب واحتمالية فقدان سبل العيش ،باإلضافة إلى العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية
والنفسية الحرجة على النساء وأسرهن ،إذ غالبا ما يصبحن بال مأوى أو يعشن بظروف غير الئقة .وتعيش النساء في بعض
املناطق تحت إدارة االحتالل من خوف دائم من فقدان صلهان بعوائلهن أو أطفالهن أو خسارة حاضانهان لألطفال بسبب
النقل القسري الذي تمارسه قوات االحتالل .وقد تناولت العديد من اآلليات الدولية واألجهزة األممية موضوع النساء تحت
االحتالل ،ال سيما "اللجنة الخاصة باملمارسات االسرائيلية التي تؤثر على حقوق االنسان في األرض الفلسقينية املحتلة ،بما
في ذلك القدس الشرقية" واالجراءات الخاصة وال سيما الققري مناا.1
 .10وتبرز حالة أخرى يحتاج فياا القفل للحماية بشكل خاص ،وهي حالة "االحتالل الحربي" ،بوصفه وضعا ناجما عن النزاع
املسلح ،وقد يتحول إلى نزاع مستمر تتمثل خقورته الكبرى في وجود قوات االحتالل بين السكان املدنيين ،مثل حالة
فلسقين .فالقفل الفلسقيني مسهادف من خالل االعتقاالت الواسعة أو القتل أو إصدار أحكام عسكرية ظاملة بحقه،
حيث أن هناك مئات األطفال الفلسقينيين يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب
واملمارسات الالإنسانية .ومن خالل االطالع على واقع القفل الفلسقيني من حيث حقوقه وحرياته األساسية ،وبين ما هو
منصوص عليه ومؤكد في اتفاقية حقوق القفل ،يتبين لنا الفرق الشاسع بين ما هو ماضمون ومكفول من حقوق وحريات
ً
ً
ً
ً
ً
أساسية للقفل ،وبين االنهااك الصريح واملعلن واملنظم تجاه القفولة الفلسقينية حياة وأمنا وصحة وتعليما وحماية.
1باإلضافة إلى تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة بعد زيارتها لألرض الفلسطينية المحتلّة في حزيران/يونيو (A/HRC/35/30/Add.2( 2017
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ج.

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 .11في ظل األوضاع املتردية التي يعيشها املدنيون من أطفال ونساء وشيوخ أثناء النزاعات املسلحة ،حرص املجتمع الدولي على
أخذ مجموعة من التدابير واإلجراءات القانونية الدولية ،كما هو الشأن في "اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية املدنيين
وقت الحرب" ( )1949التي تعترف بحماية عامة لألطفال باعتبارهم أشخاصا مدنيين ال يشاركون في األعمال العدائية .وملا
كان البروتوكوالن الصادران عن مؤتمر جنيف لعام "( 1977البروتوكول اإلضافي األول بشأن حماية ضحايا النزاعات
املسلحة الدولية" و"البروتوكول اإلضافي الثاني بشأن حماية ضحايا النزاعات املسلحة غير الدولية") يمثالن تعبيرا عن
التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي اإلنساني ،فإناما يمنحان األطفال والنساء حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار األعمال
العدائية ،ويحظران حظرا تاما وقاطعا مشاركة األطفال واستخدامهم في الحروب.2
 .12كما تنص املادة ( )3املشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949على حماية املدنيين من خالل الحظر الصريح للعنف
على الحياة والشخص واالعتداء على الكرامة الشخصية ،باإلضافة إلى حقوق أخرى .وتحظر هذه األعمال في أي وقت وفي
أي مكان على اإلطالق .فاضال عن ذلك ،فقد وصل عدد من القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949
والبروتوكولين اإلضافيين األول والثاني لعام  1977إلى وضع القانون الدولي العرفي ،مما يعني أناا ملزمة لجميع األطراف
املشاركة في النزاعات املسلحة ،الدولية أو غير الدولية ،حتى إذا لم تناضم الدولة إلى االتفاقية ذات الصلة.
 .13وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق االنسان ليس حصرا على وقت السلم ،بل يقبق أياضا في وقت الحرب.
وتترتب التزامات على عاتق الدولة ،وفي حاالت خاصة وخاضعة لشروط محددة على أطراف النزاع غير الدولة .(non-state
)actors
 .14وقد تبنى املجتمع الدولي اتفاقيات دولية لحقوق االنسان تؤمن حماية لحقوق القفل واملرأة ،ال سيما "العهد الدولي
للحقوق املدنية والسياسية" ( )1966و"اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ( )1979و"االتفاقية الدولية الخاصة
بحقوق القفل" ( )1989وشكلت هذه األخيرة منعقفا حاسما في تاريخ القفولة حيث أصبح ينظر إلى حقوق القفل على
أساس أناا حقوق إنسانية وعاملية ال يمكن التغاض ي عناا .كما أن "البروتوكول االختياري باالتفاقية الدولية الخاصة
بحقوق القفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات" أهم انتصار من أجل األطفال وتتويج لجهود اللجنة الدولية للصليب
األحمر واملنظمات غير الحكومية التي بذلت طوال فترة التسعينات من أجل رفع الحد األدنى لسن املشاركة في أعمال
القتال من ( )15إلى ( .)18وقد عبرت الدول في مقدمة البروتوكول عن اعترافها بأن حماية القفل من االشتراك في النزاعات
املسلحة من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز تقبيق الحقوق التي تم إقرارها في اتفاقية حقوق القفل .كما أعربت عن قناعهاا بأن
اعتماد بروتوكول اختياري يرفع سن التجنيد املحتمل لألشخاص في القوات املسلحة ومشاركهام في األعمال الحربية،
2كما تناول المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي ّعقد في طهران عام  1968مسألة احترام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلّحة .وبناء عليه ،أجرت األمم المتحدة دراسة
العامة لألمم المتحدة عام " 1974اإلعالن الخاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ وأثناء
شاملة حول هذا الموضوع ،وكان من نتائجها أن صدر عن الجمعية
ّ

النزاع المسلّح" ،وقد طالب اإلعال ن المذكور جميع الدول األعضاء بالمراعاة الضرورية لبعض مبادئ القانون الدولي اإلنساني ،مثل حظر الهجمات وعمليات القصف
لمدمرة للحرب،
بالقنابل ضد المدنيين ،وحظر استخدام األسلحة الكيماوية والبكتريولوجية ،كما طالب بتقديم الضمانات الكافية لحماية النساء واألطفال وتجنيبهم اآلثار ا ّ
طبيا .وفي هذا السياق نشير إلى التزامات باريس
وحظر اإلعالن أيضا كافة أشكال القمع والمعاملة غير اإلنسانية ،وأوجب ضرورة إيواء النساء واألطفال ومساعدتهم ّ

تم اعتمادها خالل المؤتمر الذي نظمته
الرامية إلى حماية األطفال من التجنيد واالستخدام غير القانوني من جانب القوات المسلّحة أو الجماعات المسلحة األخرى ،والتي ّ
فرنسا بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عام  2007حول "تحرير األطفال من الحرب" حيث أعلنت الدول الموقّعة على هذه الوثيقة ،ومن بينها

السعودية والمغرب واليمن ،عن استعدادها لتحديد الحلول المستدامة لمنع تجنيد األطفال واستخدامهم بصورة غير مشروعة في النزاعات المسلحة وانفاذ هذه الحلول.
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سيسهم بصورة فاعلة في تقبيق مبدأ أن "مصلحة القفل الفاضلى يجب أن تشكل االعتبار األول لجميع اإلجراءات
واألعمال املتعلقة باألطفال".
 .15وبخصوص أهداف التنمية املستدامة ،فيشير الهدف ( )16إلى "تعزيز املجتمعات السلمية والشاملة للتنمية املستدامة،
وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع ،وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع املستويات" ،وهذا
هدف حيوي في البلدان املتأثرة بالنزاعات املسلحة حيث التركيز على تحقيق السالم من خالل الحوار الشامل واملصالحة.
وقد يتقلب توفير الوصول إلى العدالة ،وهو أمر حاسم للحفاظ على السالم ،التركيز على بناء أنظمة العدالة الرسمية ،مع
التركيز في الوقت نفسه على آليات العدالة االنتقالية وغير الرسمية .فاضال عن ذلك ،فإن بناء مؤسسات فعالة وقابلة
للمساءلة والشمولية أمر أساس ي.
د.

حماية املرأة والطفل في ظل النزاعات املسلحة على املستوى اإلقليمي

 .16يأتي عقد املؤتمر اإلقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق اإلنسان تحت عنوان "أثر االحتالل والنزاعات
ّ
املسلحة على حقوق اإلنسان ،ال سيما حقوق النساء واألطفال" أياضا في إطار متابعة تنفيذ "االستراتيجية االقليمية
وخقة العمل التنفيذية حول حماية املرأة العربية :األمن والسالم  "2030التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول
العربية على املستوى الوزاري في دورته (( )144سبتمبر/أيلول  ،)2015وهي تعد بمثابة اللبنة األولى في طريق تنفيذ قرارات
مجلس األمن املعنية باملرأة واألمن والسالم على املستوى اإلقليمي.
 .17ترتكز االستراتيجية االقليمية والخقة التنفيذية على أربعة محاور رئيسية وهي" :دعم املشاركة الفعالة للنساء على جميع
األصعدة في مراكز صنع القرار لبناء وحفظ السالم وحل النزاعات والتصدي لإلرهاب" و"تعزيز الوقاية من النزاعات وجميع
أشكال العنف ضد النساء" و"ضمان الحماية للنساء والفتيات في فترات السلم والنزاع وما بعد النزاع وانعدام األمن وفي
ظل االرهاب" و"ضمان حصول النساء والفتيات على احتياجاتان الخاصة من اإلغاثة و االنعاش".
 .18وقد ارتكزت "االستراتيجية االقليمية وخقة العمل التنفيذية حول حماية املرأة العربية :األمن والسالم  "2030على قرارات
مجلس األمن املعنية باملرأة واألمن والسالم كمرجعيات دولية ،وبشكل أساس ي القرار ( )1325لسنة (.)2000
ً
 .19كما يأتي التعاون في تنظيم هذه الفعالية إدراكا من األمانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية وضرورة ضمان حماية
وتعزيز حقوق األطفال أثناء النزاعات املسلحة ،وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتام ،خاصة في ظل الظروف التي تمر
ً
باا املنققة العربية وما لها من تأثير سلبي على األطفال وإنفاذ حقوقهم ،وتفعيال لاللتزام العربي باملواثيق واملعاهدات
العربية والدولية املتعلقة بحماية األطفال ،وبصفة خاصة في حاالت النزاعات املسلحة وظروف عدم االستقرار والقوارئ.
 .20وقد أكدت "االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء/النزوح في الدول العربية" التي تم اعتمادها بموجب
القرار رقم ( )62الصادر عن القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية في دورتاا الرابعة (الجمهورية اللبنانية -
يناير  )2019على تبني سياسات لتجريم تجنيد واستخدام األطفال من قبل الجماعات املسلحة وتعزيز السياسات الوطنية
املنسجمة مع هذا املبدأ ،وتعزيز برامج تسريح وإعادة إدماج األطفال ،وتبني حمالت وطنية لرفع الوعي و منع تجنيد
األطفال.
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ه.

ّ
العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن
قرارات الجمعية

 .21يعد القرار الصادر عن مجلس األمن رقم  1325لسنة  2000بشأن "املرأة والسالم" مرجعا في إطار النزاعات املسلحة،
حيث أنه يوفر اإلطار املعياري للعنف الجنس ي املرتبط بالنزاعات (فاضال عن قرارات مجلس األمن الالحقة مثل القرارات
 1820لسنة  2008و 1888لسنة  2009و 1889لسنة  2009و 1960لسنة  2010و 2106لسنة  2013و 2122لسنة
 ،)2013وتناولت هذه القرارات مواضيع مثل العنف الجنس ي املرتبط بالنزاع ،واالحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في
حاالت النزاع وما بعد الصراع.
ً
 .22كما يشكل قرار مجلس األمن رقم  )2018( 2427إطارا لحماية األطفال املتأثرين بالنزاعات املسلحة ،والذي أكد على
قرارات سابقة في هذا الشأن كالقرار  )1999( 1261و )2001( 1379 )2000( 1314و )2003( 1460و)2004( 1539
و )2005( 1612و )2009( 1882و )2011( 1998و )2012( 2068و )2014( 2143و )2015( 2225التي تدين إشراك
األطفال في النزاعات املسلحة وتدعو إلعقاء حماية األطفال أهمية منذ املراحل األولى في عمليات السالم ،مع التركيز على
عدم جواز تجريد أي طفل من حريته بقريقة غير قانونية ،وعدم استخدام التعذيب أو املعامالت املهينة مع املحتجزين.
 .23وعلى خلفية اشتداد معاناة األطفال أثناء النزاعات والصراعات املسلحة ،وعقب نشر تقرير أرملة الزعيم الراحل نيلسون
مانديال بشأن أثر النزاع املسلح على األطفال (عام  ،)1996قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة (القرار )A/RES/51/77
ّ
إنشاء والية املمثل الخاص لألمين العام املعني باألطفال والنزاع املسلح لالضقالع بدور مدافع األمم املتحدة الرئيس ي عن
حماية األطفال املتاضررين بالنزاع املسلح ورفاههم .ومنذ عام  ،1999حرص مجلس األمن على وضع حماية األطفال
املتاضررين بالنزاع املسلح في صلب جدول أعماله املتعلق بالسالم واألمن الدوليين ،حيث جرى تحديد ( )6انهااكات خقيرة
تلحق الاضرر باألطفال في أوقات النزاع تتمثل في  (1تجنيد األطفال واستخدامهم جنودا  (2قتل األطفال وتشوياهم
(3العنف الجنس ي ضد األطفال  )4االعتداءات على املدارس واملستشفيات  )5اختقاف األطفال  (6الحرمان من الحصول
على املساعدة اإلنسانية.
 .24وقد طالب "املمثل الخاص لألمين العام املعني باألطفال والنزاع املسلح" املجتمع الدولي بالتحرك إلنااء تأثير الصراعات
على األطفال حيثما أمكن ،ومنع مشاركهام مستقبال في النزاعات املسلحة ،ومساعدة األطفال املتاضررين من الصراعات
العنيفة .ومن الناحية السياسية ،طالب املمثل الخاص بوجوب النظر في جهود منع الصراع وتسويته بقريقة مختلفة،
واالعتراف بأن األطفال هم في قلب الصراع املسلح املعاصر وليس على هامشه .وعلى املستوى العملي ،أكد "املمثل الخاص
لألمين العام املعني باألطفال والنزاع املسلح" على ضرورة تعزيز عدد الخبراء املتخصصين في امليدان حيث يلعب هؤالء دورا
رائدا في رصد وتوثيق االنهااكات ضد األطفال ،وفي إقامة حوار مع الحكومات والجماعات املسلحة إلنااء االنهااكات
واملساعدة في إطالق سراح األطفال من الجهات الفاعلة املسلحة .ومن الناحية االستراتيجية ،أشار املمثل الخاص إلى
الحاجة املاسة لتمويل الخقوات األخيرة الحاسمة إلعادة األطفال املحررين إلى مجتمعاتام املحلية من خالل برامج إعادة
الدمج والتأهيل ،وأشاد بجهود منظمة اليونيسف التي ساعدت فعليا في إطالق سراح وإعادة إدماج أكرر من 100.000
طفل منذ عام .2000
 .25وتعد املفوضية السامية لحقوق اإلنسان شريكا رئيسيا ملكتب املمثل الخاص لألمين العام املعني باألطفال والنزاع املسلح،
ال سيما فيما يتعلق باملساعدة في تعزيز عملية رصد االنهااكات الجسيمة التي تاضمناا جدول أعمال مجلس األمن املتعلق
بالسالم واألمن الدوليين ،واإلبالغ عناا بصورة متسقة ومنتظمة ،ودمج مسائل حقوق القفل في سياق النزاعات املسلحة
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في أعمال آليات حقوق اإلنسان ،مثل آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة ملجلس حقوق اإلنسان ،وهيئات
املعاهدات ،واإلجراءات الخاصة.
ّ
الخاصة لألمين العام املعنية بالعنف الجنس ي في حاالت
 .26كما أنشأ قرار مجلس األمن رقم  )2009( 1888مكتب "املمثلة
النزاع" الذي ترأسه ممثلة خاصة تعمل بوصفها متحدثة وداعية سياسية لألمم املتحدة بشأن العنف الجنس ي املتصل
بالنزاع ،وترأس شبكة مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف الجنس ي في حاالت النزاع .وتشكل فريق خبراء األمم املتحدة
املعني بسيادة القانون والعنف الجنس ي في حاالت النزاع ،بتصرف مكتب املمثلة الخاصة ملساعدة الحكومات للوفاء
بالتزاماتاا ،وبخاصة معالجة قاضية اإلفالت من العقاب واملساءلة.
 .27ودعت "املمثلة الخاصة لألمين العام املعنية بالعنف الجنس ي في حاالت النزاع" جميع أطراف النزاعات إلى ققع التـزامات
محددة بتوفير الحماية وفقا لقرار مجلس األمن  )2010( 1960بحيث تشمل جملة أمور مناا إصدار أوامر واضحة عبر
التسلسالت القيادية تحظر العنف الجنس ي والنص على حظر العنف الجنس ي من خالل مدونات قواعد السلوك (أو ما
يعادلها)؛ والتحقيق في االعتداءات املزعومة في الوقت املناسب ملساءلة الجناة .كما أشارت إلى أن االفتقار للقدرات
والخبرات الوطنية الكافية للتحقيق في أعمال العنف الجنس ي ومالحقهاا قاضائيا يمثل أحد أهم العقبات الرئيسية التي
تحول دون ضمان املساءلة عن الجرائم ذات الصلة .وملعالجة هذه القاضايا ،ركز فريق الخبراء املعني بسيادة القانون
والعنف الجنس ي في حاالت الصراع جهوده على تعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية في مجال سيادة القانون والعدالة ،بما
في ذلك املجاالت املتخصصة للتحقيق الجنائي واملالحقة القاضائية ،وجمع األدلة وحفظها ،والتحقيق واملقاضاة في نظام
القاضاء العسكري ،وإصالح القانون الجنائي واإلجرائي ،وحماية الضحايا والشهود واملسؤولين عن العدالة.
ّ
و .جهود جامعة الدول العربية الحتواء النزاعات املسلحة في املنطقة العربية
 .28تقوم جامعة الدول العربية في إطار متابعة تنفيذ االستراتيجية االقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية املرأة
العربية :األمن والسالم  "2030بالعمل مع الدول األعاضاء بشأن تقوير خقط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن
( )1325بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأة .كما تعمل جامعة الدول العربية على تشكيل "لجنة
طوارئ" لحماية النساء في املنققة العربية أثناء النزاعات املسلحة ،على أن تجتمع هذه اللجنة عند تفاقم األحداث ضد
النساء في مناطق النزاعات والحروب في املنققة العربية ،للنظر في كيفية التعامل مع هذه األحداث.
 .29وقد تم يوم  22سبتمبر/أيلول  2014في نيويورك توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب املمثلة الخاصة
لألمين العام لألمم املتحدة بشأن األطفال في النزاعات املسلحة ،وذلك على هامش أعمال الدورة ( )69للجمعية العامة
لألمم املتحدة.
 .30كما قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد "االستراتيجية العربية لحماية االطفال في وضع اللجوء/النزوح في
الدول العربية" بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ،بادف التركيز على حماية حقوق األطفال
في وضع اللجوء في املنققة العربية ،وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرضون لها من قتل وتشريد وانهااك لكافة حقوقهم
ً
األصلية .وقد استندت االستراتيجية إلى املبادئ التي تم إرسائاا دوليا بشأن توفير الحماية لألطفال الالجئين ومناا :مسؤولية
الدولة في حماية األطفال ،وتقديم املصلحة الفاضلى للقفل ،وكيفية سرعة االستجابة في حاالت القوارئ ،ودعم مشاركة
األطفال ،وعدم التمييز وغيرها من املبادئ األساسية .وتقرقت إلى عدد من القاضايا الهامة مناا حماية االطفال املتأثرين
بالنزعات املسلحة ،وقاضية تجنيد األطفال.
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 .31عقدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي  13-12نوفمبر /تشرين الثاني  2017بالكويت ،بالتعاون والتنسيق مع
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بدولة الكويت ،أعمال "املؤتمر الدولي حول معاناة القفل الفلسقيني في ظل انهااك
اسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،التفاقية حقوق القفل" ،وقد انعقد املؤتمر تحت رعاية وبحاضور صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،أمير دولة الكويت ،وبمشاركة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسقين،
ومعالي السيد/أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب املعالي وزراء الشؤون االجتماعية في الدول
العربية .وقد صدر عن املؤتمر "إعالن الكويت حول حماية وتعزيز حقوق القفل الفلسقيني في ظل االنهااكات
االسرائيلية".
ّ
ز .توفير ّ
منصة إقليمية للحوار حول أثر النزاعات املسلحة على حقوق اإلنسان في املنطقة العربية
 .32من شأن املؤتمر أن يوفر ملختلف الجهات املعنية (سلقات تنفيذية وتشريعية وقاضائية  -مؤسسات وطنية لحقوق
اإلنسان  -منظمات مجتمع مدني  -منظمات دولية حكومية) منصة إقليمية لحوار بناء بشأن احتواء النزاعات املسلحة في
املنققة ،وتفعيل بعض اآلليات األممية في مجال وقاية وحماية املدنيين عموما واألطفال والنساء خصوصا (انقالقا من
احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون) .فتعزيز قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي هي
مسؤولية مشتركة تتقلب تاضافر جهود جميع الجهات الفاعلة ،الحكومية وغير الحكومية.
ح .أهداف املؤتمر
 .33يادف املؤتمر إلى الوقوف على أثر وانعكاسات النزاعات املسلحة على حقوق اإلنسان في املنققة العربية ،وتقديم رؤية
شاملة حول حالة التمتع بحقوق اإلنسان في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة ،واستعراض معايير وضمانات الحماية
الدولية لألطفال والنساء أثناء وبعد النزاعات ،والتعرف على مدى مراعاة األطراف املتصارعة ملبادئ القانون اإلنساني
الدولي على النحو املبين في اتفاقيات جنيف لعام  1949والبروتوكوالن الصادران عن مؤتمر جنيف لعام  1977وغيره من
قواعد القانون الدولي ومبادئه ،فاضال عن املعايير الدنيا لحماية حقوق اإلنسان على النحو املنصوص عليه في االتفاقيات
الدولية.
 .34كما يادف املؤتمر إلى تقوير آليات إلدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون ،بادف ضمان حماية حقوق اإلنسان أوقات
النزاع في املنققة ،والتباحث حول ضرورة املراجعة الشاملة للتشريعات الوطنية ذات الصلة ،واتخاذ خقوات ملموسة
إلنااء عمليات تجنيد واستخدام األطفال في النزاعات املسلحة.
ط.

املشاركات واملشاركون

 .35من املرتقب أن يشارك في املؤتمر ممثلون عن الحكومات والبرملانات العربية ،وممثلون عن املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني ،وممثلون عن املنظمات الدولية واإلقليمية الحكومية ،واملنظمات العربية املتخصصة
ووكاالت األمم املتحدة املعنية بموضوع املؤتمر ،وعدد من الخبراء العرب واإلعالميين.
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