
  

 

  2022مذكرة مفاهيمية لمنتدى االتحاد األوروبي والمنظمات غير الحكومية حول حقوق اإلنسان 

 العقاب: الطريق إلى المساءلة والعدالةأوقفوا اإلفالت من 

 حقوق اإلنسان في األزمات والصراعات

  

(، والمفوضية األوروبية )المديرية العامة للشراكات الدولية(، EEASالدائرة األوروبية للشؤون الخارجية ) الجهات المشاركة في التنظيم:

 ( HRDNوشبكة حقوق اإلنسان والديمقراطية )

  ديسمبر 15- 14 التواريخ:

 عرض األسباب والمبادئ: 

تُظهر الحرب الدائرة حاليًا في أوكرانيا وسيطرة حركة طالبان على كابول العام الماضي مرة أخرى كيف يُسحق القانون الدولي لحقوق 

( CSOsالمجتمع المدني )وهذه النزاعات تُبرز أهمية مساندة منظمات  اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في حاالت الصراعات والنزاعات.

في جهودها الرامية إلى بناء السالم ومنع نشوب الصراعات وحماية حقوق اإلنسان ودعم الضحايا وتوثيق االنتهاكات وجمع األدلة. لذا من 

االنتهاكات  الضروري اإلقرار بالدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني لحماية المجتمعات والمؤسسات الديمقراطية من خالل إدانة

اكات والتجاوزات الجسمية المتعلقة بحقوق اإلنسان وانتهاك القانون الدولي اإلنساني والجرائم الدولية )المشار إليه فيما بعد بتعبير "انته

المدني  جسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم الدولية األساسية"( والسعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة. وبسبب طبيعة عمل منظمات المجتمع

(CSOs( والمدافعين عن حقوق اإلنسان )HRDs فقد يصبحون مستهدفين رئيسين من الجهات الحكومية وغير الحكومية في نضالهم ،)

( الذين يعملون في HRDs( والمدافعين عن حقوق اإلنسان )CSOsمن أجل تحقيق المساءلة والعدالة. وتحتاج منظمات المجتمع المدني )

النزاع إجراءات خاصة للحماية يمكن أن ينفذها االتحاد األوروبي من خالل آليات الحماية وغيرها. وتضطلع وسط حاالت الصراع و

( بدور فعال في ضمان تقديم دعم فعلي للضحايا CSOs( ومنظمات المجتمع المدني )HRDsإسهامات المدافعين عن حقوق اإلنسان )

 صاف للضحايا ومنع تكرار الجرائم. وتطبيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة وتوفير اإلن

ينبغي وضع سياسات عامة مناسبة وفعّالة لحماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان وذلك يشمل المدافعات عن حقوق اإلنسان، 

( في حاالت النزاع HRDsبشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان ) قرار األمم المتحدةفي حاالت النزاع وما بعدها، كما هو مشار إليه في 

  في الدورة التاسعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان. وما بعد انتهاء النزاع

صانعات السالم وكذلك الشباب في منع نشوب الصراعات والتوسط فيها وحلها دور الدور الذي تضطلع به المدافعات عن حقوق اإلنسان و

ثابة بالغ األهمية لتحقيق السالم الدائم والفعّال على المدى الطويل. سيكون منتدى االتحاد األوروبي والمنظمات غير الحكومية هذا العام بم
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االتحاد األوروبي ضمان المساءلة وتحسين الوصول إلى العدالة وحماية مساحة لمناقشة هذه القضايا وإيجاد حلول لها، وسيتضمن دور 

 (. HRDsالمدافعين عن حقوق اإلنسان )

عاًما على دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ، فإن منتدى االتحاد  20بذكرى مرور  2022عالوة على ذلك، مع االحتفال في عام 

بمثابة فرصة لكي نتأمل في كيفية إسهام االتحاد األوروبي والدول األعضاء والمجتمع المدني  األوروبي والمنظمات غير الحكومية هذا العام

 في تقوية دور العدالة الجنائية الدولية وآليات المساءلة األخرى. 

 األهداف 

نسان ( والمدافعين عن حقوق اإلCSOsتحديد كيف يستطيع االتحاد األوروبي حماية وتعزيز منظمات المجتمع المدني ) •

(HRDs في المناطق المتأثرة بالصراعات واألزمات، ودعم دورهم في منع االنتهاكات ومكافحة اإلفالت من العقاب على )

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم الدولية األساسية ومساندة الضحايا في الوصول إلى العدالة والحصول على 

 التعويضات. 

  

اإلنسان في المناطق المتأثرة بالصراعات واألزمات مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا واليمن والقرن تسليط الضوء على حقوق  •

وغيرها من الدول. 1األفريقي والساحل األفريقي وأفغانستان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وفلسطين

 المناطق استخدام المنابر العامة الرئيسية. ( في هذه CSOsوال يُتاح دائًما لمنظمات المجتمع المدني )

  

( واالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه واألمم المتحدة واآلليات CSOsتعزيز الشراكات بين منظمات المجتمع المدني ) •

ة والدولية وكذلك والكيانات األخرى للحد من ثغرة اإلفالت من العقاب في جميع أنحاء العالم وتعزيز نظم العدالة الجنائية الوطني

 عمليات وآليات إقامة العدل في المرحلة االنتقالية األخرى. 

  

وضع توصيات ترمي إلى تناول تقديم الدعم الفعلي والعدالة للضحايا والمساءلة ومنع الجرائم في سياسات االتحاد األوروبي  •

 وبرامجه. 

  

تحديد كيف يستطيع االتحاد األوروبي تنفيذ استجابات إزاء األزمات اإلنسانية والنزاعات تراعي الفوارق بين الجنسين من خالل  •

إعطاء األولوية بتقديم دعم كلي وعملي للناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي والتناسلي واالنتهاكات المرتبطة 

 لناجين إلى العدالة. بالنزاعات ودعم وصول ا

  

 ركائز أساسية للمناقشة  3الهيكل: 

  ضمان المساءلة والعدالة -الركيزة األولى: منع اإلفالت من العقاب 

سيناقش المشاركون في إطار هذه الركيزة الدور الرئيسي الذي تضطلع به نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية على الصعيد الوطني في منع 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم الدولية األساسية وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني والنزاعات العنيفة  عقاب إزاءاإلفالت من ال

والمساءلة بوصفها جزًءا ال يتجزأ من السالم والتنمية المستدامين. وستبحث المناقشات  المناقشات على قيمة العدالة ستركز والقمع االستبدادي.

ا في الحواجز المحددة التي تحول دول وصول المجموعات المهمشة إلى العدالة، كما ستبحث في أنواع خاصة من االنتهاكات مثل أيضً 

  (.SRHRالعنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بين الجنسين والعنف التناسلي وانتهاكات الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية )

يزة أيًضا العالقة بين العدالة والسياسات العامة والمشاركة المجتمعية بغية النجاح في منع االنتهاكات الجسيمة لحقوق ستغطي هذه الرك

 اإلنسان والجرائم الدولية األساسية. 

                                                
 ال يمكن تفسير هذه التّسمية على أنّها اعتراف بدولة فلسطين وهي ال تخّل بالمواقف الفرديّة للّدول األعضاء تجاه هذه القضيّة  1

  



 جوانب رئيسية مزمع مناقشتها: 

وتعزيز إقامة العدل بنزاهة  طنيةالنظم القضائية الو النهوض بسيادة القانون لمعالجة األسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز ●

وفعالية وتعزيز سبل االنتصاف من االنتهاكات السابقة. دور االتحاد األوروبي في دعم العدالة القائمة على حقوق اإلنسان 

 والعدالة المراعية للمنظور الجنساني على المستوى العالمي والمتفقة مع مبادئ عدم اإلضرار والمراعية لظروف النزاع. 

  

ساهم العدالة االنتقالية في منع اإلفالت من العقاب من خالل التصدي بشكل شامل ألسباب وتداعيات االنتهاكات والتجاوزات ت ●

الجسيمة لحقوق اإلنسان والممارسات الجائرة العامة. وال تهدف إلى وضع حد لإلفالت من العقاب فحسب، بل أيًضا إلى 

ة وتوطيد سيادة القانون واإلسهام في تحقيق المصالحة. التحديات الشائعة التي االعتراف بالضحايا وتعويضهم وتعزيز الثق

 تواجه منع اإلفالت من العقاب وضرورة إدخال تغييرات تحويلية داخل المجتمع. 

  

( ووسائل اإلعالم HRDs( وجماعات الضحايا والمدافعين عن حقوق اإلنسان )CSOsدور منظمات المجتمع المدني ) ●

ووسائل التواصل االجتماعي في النهوض بنظم العدالة الفعالة وتعزيزها والوصول إلى العدالة ومبادارات المصالحة 

 المتنوعة لمنع اإلفالت من العقاب وضمان المساءلة. 

  

  الركيزة الثانية: الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في حاالت األزمات والنزاعات

ستركز هذه الجلسات على سياقات الصراع والنزاع والمظالم التي تعرض لها الضحايا جراء االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم 

الدولية األساسية. كما ستبحث المناقشات في كيفية التصدي ومنع اإلجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية وغير الحكومية لنزع الشرعية 

لعدالة والمدافعين عن حقوق اإلنسان أو تجريمهم أو إطالق حمالت تشويه الستهدافهم في مناطق الصراع واألزمات. وهي من نشطاء ا

 ُملحة بوجه خاص في أوكرانيا وسوريا واليمن وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا على سبيل المثال. 

 جوانب رئيسية مزمع مناقشتها: 

( للدعوة إلى تحقيق العدالة ولتوثيق HRDs( والمدافعين عن حقوق اإلنسان )CSOsالمجتمع المدني ) سبل دعم منظمات ●

االنتهاكات إلمكانية استخدامها في عمليات المناصرة والعدالة والمساءلة المختلفة سواء للمعاونة في المالحقات القضائية أو 

و في عمليات إعادة اإلعمار وإعادة إضفاء الطابع المؤسسي على التعويضات أو تقصي الحقائق أو إجراءات كشف الحقيقة أ

المستوى المحلي أو الدولي، بطرق تراعي الفوارق بين الجنسين وتستجيب لحقوق الضحايا وتعزز سيادة القانون وتسهم في 

 إيجاد حل سلمي وبناء السالم. 

  

( ومساعدتهم )بما CSOs( ومنظمات المجتمع المدني )HRDsالدعم العالمي المقدم لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ) ●

في ذلك الناجين وأسر الضحايا( في حاالت الصراع بما في ذلك الضمانات الالزمة لمواصلة القيام بعملهم بنجاح والدعم 

 النفسي واالجتماعي ومواجهة الروايات التي تهدف إلى النيل من مشروعية عملهم. 

  

عليها إعطاء األولوية في وضع سياسات عامة وفعّالة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان كيف يمكن للدول وينبغي  ●

(HRDs .في حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع، ودور االتحاد األوروبي في تعزيز مثل تلك التشريعات والسياسات )

ذاتي بما في ذلك إلغاء القوانين التي تحد من حيز ينبغي أن يتضمن المنع إجراءات لتعزيز المجتمع المدني وزيادة استقالله ال

 المجتمع المدني وإنشاء منصات أو إقامة تحالفات أو إنشاء شبكات ومنتديات وتهيئة بيئة مؤاتية. 

  

تحديد نهج محدد يركز على الضحايا بما في ذلك توفير الدعم العملي إلى ضحايا العنف من المثليات والمثليين ومزدوجي  ●

( وانتهاكات الحقوق في البلد أو في زوايا LGBTIنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )الميل الج

محددة في المنفى مثل العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي والعنف التناسلي وانتهاكات الحقوق في النزاعات 

 ءلة ومكافحة اإلفالت من العقاب. واألزمات ودور الناشطين الشباب في المساهمة في ضمان المسا



  

  الركيزة الثالثة: آليات المساءلة الدولية

دولة يشمل نطاق آليات المساءلة الدولية المحكمة الجنائية الدولية، وهي الركيزة القضائية لنظام روما األساسي. وعند الحديث عن مسؤولية ال

الدولية ونظم حقوق اإلنسان اإلقليمية في أوروبا وأمريكا الالتينية وأفريقيا. وتضطلع  إزاء الجرائم الدولية قد يشتمل أيًضا على محكمة العدل

( بدور رئيسي في OHCHRأيًضا المحاكم الخاصة واآلليات الُمهجنة والمحاكم المختلطة ومفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )

كات حقوق اإلنسان والتعديات عليها وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني والجرائم الدفاع عن سيادة القانون ومساءلة المتورطين في انتها

( ضمن أمور أخرى عمل آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، OHCHRالدولية. وتدعم مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )

لدول األطراف للمعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان واإلجراءات بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أجل رصد امتثال ا

الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان وغيرها من اآلليات التي ترمي إلى إثبات الحقيقة أو المساهمة في العمليات الخاصة بالمسؤولية الجنائية 

 والرصد التي وضعها مجلس حقوق اإلنسان.  الفردية مثل لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق وغيرها من آليات التحقيق

ن يؤدي ومع ذلك، مازالت التحديات المتعلقة بالموارد المالية طويلة األجل واإلرادة السياسة لدعم العدالة النزيهة والمستقلة قائمة. ويمكن أ

 هذا إلى وجود فكرة االنتقائية في إقامة العدالة، ما يضعف مصداقية نظام العدالة الدولي. 

ول ستوفر هذه الركيزة مجاالً للنظر في آليات المساءلة القائمة وكيف يمكن أن يتم تيسير عملها، وذلك يتضمن كيفية ضمان المساواة في الوص

 إلى القانون باستخدام أفضل الممارسات ونُهج ابتكارية إزاء المساءلة. 

 جوانب رئيسية مزمع مناقشتها: 

( ومفّوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ICCمن المحكمة الجنائية الدولية )سبل دعم آليات المساءلة المختلفة  ●

(OHCHR .مثل اآللية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا واآللية الدولية المحايدة والمستقلة لميانمار ولجان التحقيق ) 

  

حاد األوروبي العاملين في حاالت قيد ( والجهات الفاعلة في االتCSOsتبادل الخبرات بين منظمات المجتمع المدني ) ●

 بلًدا(.  17حالة في الوقت الحالي في  20( )تبلغ ICCالتحقيق أو الجلسة األولية أمام المحكمة الجنائية الدولية )

  

( واالتحاد األوروبي في المساهمة في هذه اآلليات من خالل رصد وجمع CSOsدور منظمات المجتمع المدني ) ●

ى القضائية والدعوة إلى جانب ضمان الدعم المالي والسياسي والمساواة في الوصول إلى القانون المعلومات والدعاو

 (. HRDsوحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان )

  

 الوالية القضائية العالمية وتجارب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. النهج المتبعة إزاء  ●

 دروس المستفادة والتحديات من مختلف المناطق تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وال ●

 )غواتيماال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وفلسطين وسياقات أخرى(. 

  المشاركون:

القائمة الكاملة للمشاركين وأعضاء الهيئة ستحظى بموافقة الجهات المشاركة في التنظيم )بمدخالت من وفود االتحاد األوروبي(. حوالي 

 مشارك باإلضافة إلى ممثلي من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان وخصوًصا في المناطق المتأثرة بالصراعات واألزمات: 200

نائب الرئيس/الموارد البشرية، المفوضة أوربيلينين، الممثل الخاص لالتحاد األوروبي المعني بحقوق اإلنسان، أعضاء شبكة حقوق اإلنسان 

أعضاء البرلمان األوروبي، ممثلي الدول األعضاء، خبراء األمم المتحدة )مثل المقررون الخاصون لألمم المتحدة وأعضاء  والديمقراطية،

 ( والسلطات الوطنية والهيكل اإلقليمي/العالمي لحقوق اإلنسان. ICCآلية المساءلة(، ممثلو المحكمة الجنائية الدولية )
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  علومات األساسيةوثائق الم

  2013ديسمبر  6-5منتدى االتحاد األوروبي والمنظمات غير الحكومية الخامس عشر: المساءلة بروكسل 

ngo-http://www.15th- مذكرة مفاهيمية:

NGO%20Forum.pdf.sk/downloads/Agenda%2015th%20EUforum.igo   

 -ngo-http://www.15th جدول أعمال:

forum.igo.sk/downloads/Concept%20Note%20FORUM%20(A+B%20sections).pdf  
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