ورشة عمل المىظمات االهلية عه مسؤولية الحماية والوقاية مه
الفظائع الجماعية في مىطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 17-18كاوون االول/ديسمبر  ،2102برماوا ،لبىان
عقد التحالف الدولً لمسإولٌة الحماٌة ( )ICRtoPوحركة السالم الدائم ( ،)PPMورشة عمل تمهٌدٌة حول مسإولٌة الحماٌة ( R2Pأو  )RtoPلمنظمات المجتمع
المدنً من منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ( )MENAفً برمانا ،لبنان  71-71دٌسمبر  .2172هذه الورشة هً النشاط االول للتحالف فً المنطقة ،شارك فٌها
منظمات مجتمع مدنً من اربعة عشر دولة من منطقة الشرق االوسط ممثلٌن مجموعة من مختلف القطاعات ،بما فً ذلك حقوق المرأة ،العدالة الدولٌة ،وبناء السالم بٌن
الطوائف ،وحقوق اإلنسان ونزع السالح .كما كان هناك مشاركة من جامعة الدول العربٌة ( ،)LASمجلس النواب اللبنانً ،ومكتب األمم المتحدة لمنع اإلبادة الجماعٌة
ومسإولٌة الحماٌة ( ،)OGPRtoPواالتحاد العالمي لجمعياث األمم المتحذة ( )WFUNAباإلضافة إلى
الشراكة العالمٌة للوقاٌة من النزاعات المسلحة ( )GPPACبصفتٌها المشاركة والداعمة لهذا الحدث.
ان االوضاع الجارٌة مإخرا فً منطقة الشرق االوسط وشمال أفرٌقٌا ،مثل أزمة  2177فً لٌبٌا،
واستمرارٌة تدهور الحرب االهلٌة فً سورٌا ،اظهرت فشل الحكومات فً حماٌة سكانها من الجرائم
االكثر فظاعة .فً مإتمر القمة العالمً لعام  ،2112سجل رإساء الدول والحكومات تؤٌٌد جماعً تارٌخً
لمسإولٌة الحماٌة ،الذي فٌه التزمت الحكومات بحماٌة سكانها من اإلبادة الجماعٌة وجرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانٌة والتطهٌر العرقً .كما وان االنتفاضات الحالٌة فً البلدان العربٌة تبٌّن ان جزء
كبٌر من المنطقة ال ٌزال هش والسكان معرضون لخطر االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان وجرائم
مسإولٌة الحماٌة  .RtoPعالوة على ذلك ،ان مبادرة المنظمات االقلٌمٌة ،بما فً ذلك جامعة الدول
العربٌة ( )LASومجلس التعاون الخلٌجً التً دعت لفرض منطقة حظر جوي لحماٌة شعب بنغازي فً
عام  ،2177وارسال جامعة الدول العربٌة بعثة لتقصً الحقائق إلى سورٌا فً عام  2172لم ٌسبق لها
فىزيت الهاوي تتحذث عه العالقت بيه حقىق المرأة ومسؤوليت الحمايت .
الصىرة :حركت السالم الذائم
مثٌل ،وقد أظهرت الدور الحاسم الذي تقوم به هذه الجهات لحماٌة السكان .على هذا النحو ،ان ورشة عمل
المجتمع المدنً حول المسإولٌة فً الحماٌة ،شكلت منبرا مناسب لمناقشة الشإون اإلقلٌمٌة فً سٌاق مسإولٌة الحماٌة  ،RtoPبهدف رفع مستوى الوعً عن الموضوع

كإطار عملً للوقاٌة والحماٌة من أكثر الجرائم فظاعة التً عرفتها البشرٌة .أثار المشاركون أٌضا ً موضوع الحرب األهلٌة فً سورٌا ،وأعربوا عن قلقهم إزاء األزمة
المتصاعدة وتساءلوا عن كٌفٌة تشكٌل اسس لحماٌة المدنٌٌن فً ظل هذه االحداث .طرحت بعض التساإوالت عن ما تطرحه مسإولٌة الحماٌة من حداثة ،استفسارا عن
الفرق بٌن هذا المبدأ ومبدأ التدخل اإلنسانً ،فً حٌن أن عدد قلٌل من المشاركٌن دعوا إلى توسٌع نطاق عمل المبدأ.
ان األسئلة التً طرحها المشاركون فً الجلسة التعرٌفٌة عن مسإولٌة الحماٌة  RtoPاظهرت المخاوف والشكوك األولٌة لدٌهم ،اال انه وبعد ٌومٌن من النقاش حول هذا
المبدأ اصبح المشاركون اكثر معرفة بمسإولٌة الحماٌة وآلٌة تطبٌقه ،كما تراجعت شكوكهم حوله واعرب غالبٌتهم عن تؤٌٌدهم لمسإولٌة الحماٌة واهتمامهم بمتابعة
الناقشات حول كٌفٌة تنفٌذ أفضل المعاٌٌر.

مسؤولية الحماية  RtoPومواضيع ذات صلة
بما ان الوقاٌة والحماٌة من الفظائع الجماعٌة ترتبط بمجموعة من القطاعات وجداول األعمال ،ركز عرضٌن على عالقة مسإولٌة الحماٌة  RtoPمع حقوق المرأة ونزع
السالح ،حٌث تحدث على التوالً ،السٌدة فوزٌة الهانً من منتدى حوار الخلٌج (المملكة العربٌة السعودٌة) حول موضوع النوع االجتماعً ومسإولٌة الحماٌة ،RtoP
عن عمل منظمتها وتحدٌث الثقافة االجتماعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة لتؤسٌس ارضٌة والٌات ضرورٌة لتمكٌن المرأة ومناصرتها للحصول على حقها فً المساواة.
وناقشت السٌدة الهانً أهمٌة تغٌٌر رإٌة النساء فً المجتمع واشراكها فً نقاشات أخرى لتعزٌز مشاركة المرأة فً عملٌات صنع القرار لٌس لضمان المساواة فقط ،ولكن
الحداث تغٌٌر .عبّر المشاركون كٌف ان انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المرأة ٌمكن أن تكون بمثابة مإشرات
على الفظائع الجماعٌة ،كما عبّروا عن الحاجة المستمرة لزٌادة دعم دور المرأة كفاعل فً الوقاٌة والحماٌة
من جرائم مسإولٌة الحماٌة .RtoP
تلى العرض الذي قدمته السٌدة الهانً ،عرض الدكتور رإوف الصٌاح ،وهو جنرال متقاعد من القوات
المسلحة اللبنانٌة ،قدم لمحة تارٌخٌة عن التجارب العالمٌة من الجرائم ضد المدنٌٌن والتدابٌر الدولٌة المتخذة،
بما فً ذلك اعتماد الدولً اإلنسانً وقانون حقوق اإلنسان ،لضمان حماٌتهم .ذلك باالشارة الى التدابٌر التً
ٌمكن اعتمادها للحماٌة من الجرائم التً ارتكبت ،وٌرجع ذلك جزئٌا إلى توزٌع األسلحة الصغٌرة واألسلحة
الخفٌفة .وأشار الدكتور الصٌاح الى أن الحكومات تحتاج إلى التصدٌق على المعاهدات ذات الصلة وكذلك
وضع استراتٌجٌات فعالة ونسبٌة عند الموافقة على استخدام القوة العسكرٌة .كما وصف اهمٌة دور ممثلً
وسائل اإلعالم والصحفٌٌن كفاعلٌن اساسٌٌن فً نشر المعلومات ،ومكافحة الفساد ،واشراك المجتمع المدنً
فً الحماٌة ونزع السالح.

حضىر المشاركيه في اليىم األول مه ورشت العمل
الصىرة  :حركت السالم الذائم

دور الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية
فً مناقشة دور الجهات الفاعلة الوطنٌة ،تناول السٌد غسان مخٌبر نائب فً البرلمان اللبنانً أزمة لٌبٌا عام  ،2177منوها الى الحاجة الى اتخاذ هذا القرار لحماٌة

السكان ،ودعا الى مزٌد من التفكٌر فً المعاٌٌر التً ُتتخذ الستخدام القوة وذلك للتؤكد من ان الدول االعضاء ال تبرر هذه االفعال من أجل مصالحها الذاتٌة ،أو كما فً
حالة سورٌا ،فان استخدام حق النقض "الفٌتو" من قبل بعض اعضاء مجلس االمن عطل اتخاذ القرار .فً الحدٌث عن سورٌا واألراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،أثار النائب
مخٌبر التحدي المتمثل فً حشد اإلرادة السٌاسٌة للعمل ،معربا عن القلق بشؤن استخدام حق النقض فً مجلس االمن الدولً .فٌما ٌتعلق بالمساءلة فً الحاالت التً تعتبر
جرائم حسب مسإولٌة الحماٌة  ،RtoPنوّ ه النائب مخٌبر بدور المحكمة الجنائٌة الدولٌة ( )ICCكؤداة وقائٌة وتفاعلٌة ،ودفع من أجل تعزٌز هذه اآللٌة القضائٌة.
عرض السٌد فادي أبً عالم من "حركة السالم الدائم" دور المنظمات اإلقلٌمٌة فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ،منوها بجهودهم الغٌر مسبوقة فً الوقاٌة
والتجاوب مع التهدٌدات األخٌرة والمستمرة من الفظائع الجماعٌة .باإلضافة إلى ذلك ،اشار السٌد أبً عالم الى الدور المركزي لإلنذار المبكر فً الوقاٌة من جرائم
مسإولٌة الحماٌة  ،RtoPوشدد على أهمٌة بناء السالم لضمان إعادة بناء المإسسات الالزمة وتضمٌد المجتمعات ما بعد النزاع.

لمحة عامة عن عمل مكتب االمم المتحدة لمنع االبادة الجماعية ومسؤولية الحماية
قدمت السٌدة اٌلً سمٌت لمكتب األمم المتحدة لمنع اإلبادة الجماعٌة ومسإولٌة الحماٌة لمحة عامة عن والٌة المستشار الخاص المعنً بالوقاٌة من اإلبادة الجماعٌة،
وعمل المكتب لمراقبة وتنبٌه الجهات الفاعلة داخل منظومة األمم المتحدة لخطر اإلبادة الجماعٌة وجرائم مسإولٌة الحماٌة .كما تحدثت عن دور المستشار الخاص لشإون
مسإولٌة الحماٌة للمشاركة مع األمم المتحدة وغٌرها من الجهات الفاعلة للعمل قدما على تطوٌر المعٌار ،فضال عن ادخال مسإولٌة الحماٌة داخل منظومة األمم المتحدة.
التحليل القانوني للجرائم في إطار RtoP
من خالل التوضٌح أن ٌ RtoPرتكز على القانون الدولً اإلنسانً (القانون الدولً اإلنسانً) ،قدمت السٌدة سمٌت لمحة عامة عن المبادئ التوجٌهٌة األساسٌة للقانون
الدولً اإلنسانً ،وفً اي سٌاق ٌطبق .وأشارت فً العرض الذي قدمته ،انه وبٌنما تتم عادة مقاضاة مرتكبً الجرائم من قبل المحاكم الوطنٌة ،بعض الجرائم الفظٌعة
تتطلب مسإولٌة بموجب القانون الدولً ،مثل اإلبادة الجماعٌة وجرائم ضد اإلنسانٌة ،وجرائم الحرب .فً مناقشة تقرٌر لجنة تقصً الحقائق لألمم المتحدة بشؤن النزاع
فً غزة عام  ،2112أو "تقرٌر غولدستون" ،فضال عن تقارٌر لجان األمم المتحدة لتقصً الحقائق فً لٌبٌا وسورٌا ،قدمت السٌدة سمٌت أمثلة عن السوابق القضائٌة
االقلٌمٌٌة والتً حددت فٌها الجرائم التً ارتكبت تحت إطار مسإولٌة الحماٌة .كما ركز النقاش أٌضا على نتائج إدانات المحكمة الجنائٌة الدولٌة لٌوغوسالفٌا السابقة،
والمحكمة الجنائٌة الدولٌة لرواندا ،ومحكمة العدل الدولٌة .طلبت السٌدة سمٌت من المشاركٌن التفكٌر ما اذا كانت األزمات اإلقلٌمٌة األخٌرة والجارٌة لمناقشة التقت
العتبة القانونٌة لجرائم اإلبادة الجماعٌة ،وجرائم الحرب ،أو الجرائم ضد اإلنسانٌة .وفٌما ٌتعلق بالمساءلة عن ارتكاب الفظائع الجماعٌة ،ذكرت السٌدة سمٌت أن
المسإولٌة تمتد أٌضا لتشمل رإساء الدول الذٌن ٌمكن توجٌه االتهام للعبهم دور.
 .IIالعالقة االقليمية لمسؤولية الحماية :حاالت دول
قٌٌم المشاركون امكانٌة وكٌفٌة تطبٌق مسإولٌة الحماٌة من خالل دراسات قدمها خبراء من المجتمع المدنً عن الٌمن ومصر والبحرٌن واألراضً الفلسطٌنٌة المحتلة،
ولٌبٌا .كما عقدت طاولة مستدٌرة لتحلٌل األزمة المستمرة فً سورٌا ،تناولت مخاطر العنف الطائفً داخلٌا وخطر االمتداد الى حرب اإلقلٌمٌة .ان حاالت البلدان التً
عرضت تظهر تفاوت المواقف ارتباطا بمسإولٌة الحماٌة لمنطقة الشرق األوسط ،فبعض البلدان تعٌش حالة من الالستقرار ،وآخرٌن ٌبادرون الى اتخاذ اجراءات إلعادة
بناء المإسسات والمجتمعات فً مرحلة ما بعد األزمة ،وال ٌزال اخرون مستمرٌن باختبار انتهاكات حقوق اإلنسان الجسٌمة وجرائم مسإولٌة الحماٌة .عكس النقاش

العناصر الفرٌدة لكل حالة ،مبٌنا التنوع السٌاسً واالعتبارات االنسانٌة التً تإثر على ردود الجهات
الفاعلة ،فضال عن التحدٌات التً تظهر خالل الوقاٌة والتجاوب مع جرائم مسإولٌة الحماٌة.

• مصر والبحرين واليمن
مصر والبحرٌن والٌمن بلدان عانى سكانها او ما زالوا ٌعانون من مخاطر استمرارٌة انتهاكات حقوق
االنسان ،التً بالرغم من انها حتى االن غٌر ممنهجة ومنتشرة ،اال انها قد تإدي الى جرائم مسإولٌة
الحماٌة فً حال لم ٌتم اتخاذ االجراءات لمنع تدهور هذه الحاالت .أظهرت النقاشات حول مصر
صعوبة حشد اإلرادة السٌاسٌة للدول المجاورة والبلدان االخرى فً الضغط على الحكومة لحماٌة
حقوق اإلنسان ،وقوة االحتجاج السلمً إلحداث التغٌٌر ،والتحدٌات التً ٌمكن أن تنشؤ عقب انتقال
الحكومة .ركزت المداخلة عن البحرٌن على انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة والتً ارتكبت ردا على
االحتجاجات السٌاسٌة ،واإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة ،فً إرسال بعثة لتقصً الحقائق مكلفة
باإلبالغ عن الجرائم التً ارتكبت وتقدٌم توصٌاتٌ .بقى التحدي بالعمل باستنتاجات التقارٌر وضمان
عبذ المىعم الحر يتحذث عه حالت ليبيا .
الصىرة :حركت السالم الذائم
المساءلة عن االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان.
وأظهرت التدابٌر المتخذة لمنع تصاعد االنتفاضة الشعبٌة الى حرب فً الٌمن كٌف أن مجلس األمن
الدولً والترتٌبات اإلقلٌمٌة ممكن ان تنسق الجهود استجابة ،ولكن ٌتضح ان شرط حصانة الرئٌس الٌمنً السابق قد ورد فً اتفاق السالم ،هنا ٌتضح صعوبة ضمان
المساءلة بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان ،مثل استمرارٌة االختفاء القسري.

• األراضي الفلسطينية المحتلة ،ليبيا ،سوريا
تمثل فلسطٌن لٌبٌا وسورٌا أزمات حٌث جرائم مسإولٌة الحماٌة ترتكب حالٌاً ،أو قد وقعت مإخرا كما فً حال لٌبٌا ،و لذلك قد تركز النقاش على التجاوب واٌضا
التحدٌات فً حماٌة السكان من خطر الفظائع الجماعٌة .فً حٌن أن طبٌعة ومدة الحاالت تختلف ،تمحورت النقاشات التً دارت حول األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة
والحرب األهلٌة المستمرة فً سورٌا ،حول كٌفٌة حشد اإلرادة السٌاسٌة الالزمة لحل األزمات .وأشار المشاركون إلى اهمٌة جعل حاجة السكان للحماٌة تتقدم على
المصالح السٌاسٌة لضمان اتخاذ التدابٌر الالزمة لوقف ارتكاب جرائم مسإولٌة الحماٌة .فً الحدٌث عن لٌبٌا ،تركز النقاش على التحدي المتمثل فً بناء قدرات الدول فً
مرحلة ما بعد النزاع ،مع التركٌز بشكل خاص على الحاجة إلى تعزٌز المإسسات القضائٌة .وقد تساءل المشاركون عن قدرة الحكومة على مالحقة سٌف اإلسالم القذافً
وعبد هللا السنوسً ،وكذلك غٌرهم من المسإولٌن عن ارتكاب جرائم مسإولٌة الحماٌة .كما أثٌرت مسؤلة دور المحكمة الجنائٌة الدولٌة كؤداة لضمان المساءلة فً لٌبٌا ما
بعد النزاع كما أدانت المحكمة الجنائٌة الدولٌة السٌد القذافً والسٌد السنوسً.
 .IIمواضيع متكررة
بٌنما كان هناك نقاشات كثٌرة حول مواضٌع مختلفة خالل ورشة العمل ،اال ان بعض من المواضٌع تكررت.

• أهمٌة الوقاٌة :بٌنما العروض التً قدمها كل من المحكمة الجنائٌة الدولٌة ومسإولٌة الحماٌة واالتحاد العالمي لجمعياث األمم المتحذة  WFUNAاشارت الى ان
مسإولٌة الحماٌة ترتكز على منع الفظائع الجماعٌة ،أثار المشاركون نقاط اخرى عن أهمٌة اتخاذ التدابٌر الوقائٌة .كما أشار العدٌد من المشاركٌن أن هناك حاجة إلى
مزٌد من النقاش لفهم التدابٌر المتاحة ودور كل الجهات الفاعلة فً تنفٌذ الوسائل لمنع الفظائع الجماعٌة .إضافة إلى ذلكٌ ،ذكر أنه ممكن أن ٌنشؤ وضع حٌث أن الوسائل
الوقائٌة الغٌر القسرٌة ستثبت انها غٌر كافٌة .على ذلك ،ال بد من العمل على فهم أكثر ،من أجل تحدٌد متى وكٌف ٌجب أن تستخدم األدوات القسرٌة.
• استخدام القوة تحت اطار مسإولٌة الحماٌة :خالل مناقشة الوسائل الالزمة لحماٌة السكان ،تم التركٌز على استخدام القوة العسكرٌة ،وقد ذكر المشاركون التدخل
العسكري لحلف شمالً االطلسً الناتو فً لٌبٌا عام  .2177وقد أشٌر انه عندما تم االتفاق على ضرورة استخدام القوة لحماٌة شعب بنغازي ،ظهر قلق كبٌر عندما بدأت
المصالح السٌاسٌة للدول تطغى على الجهود لمنع الفظائع الجماعٌة .باإلضافة إلى ضمان أن القوة العسكرٌة لن تنفذ من أجل المصالح السٌاسٌة للدول المتدخلة ،أعرب
العدٌد من المشاركٌن عن رغبتهم بمزٌد من المناقشة عن معاٌٌر استخدام القوة.
• مسإولٌة الحماٌة والعدالة والمساءلة :اشار المشاركون مرارا وتكرارا الى أهمٌة الٌات القضاء الوطنٌة ،االقلٌمٌة والدولٌة ،بما فٌها المحكمة الجنائٌة الدولٌة كآداة وقائٌة
وتفاعلٌة تحت اطار عمل مسإولٌة الحماٌة .وأشٌر أٌضا الى طبٌعة المحكمة المكملة لمسإولٌة الحماٌة بما ان المحكمة الجنائٌة الدولٌة مكلفة بمحاكمة جرائم اإلبادة
الجماعٌة والجرائم ضد اإلنسانٌة ،وجرائم الحرب .باإلضافة إلى ذلك ،تعترف المحكمة بالمسإولٌة األساسٌة للدول عن محاسبة مرتكبٌها وعلى هذا النحو فالمحكمة
الجنائٌة الدولٌة تمارس اختصاصها عندما تكون الدول غٌر قادرة أو غٌر راغبة فً المالحقة.
• تنظٌم التسلح ونزع السالح ومنع جرائم مسإولٌة الحماٌة:
قبل الطاو لة المستدٌرة المتعلقة بمسإولٌة الحماٌة ،حضر العدٌد من المشاركٌن ورشة عمل حول تفعٌل منطقة الشرق األوسط لعملٌة معاهدة تجارة األسلحة ،والتً سوف
تجري مفاوضاتها االخٌرة فً األمانة العامة لألمم المتحدة فً مارس  .2172لذلك ،ان العدٌد من المداخالت اشارت الى تؤثٌر تجارة األسلحة العالمٌة على التهدٌد أو
ارتكاب جرائم  RtoPوكٌف ان تنظٌم هذه التجارة ٌمكن أن ٌساعد فً الوقاٌة منها .باإلضافة إلى التنظٌمٌ ،
طرح موضوع نزع السالح واشار المشاركون الى تؤثٌر
عملٌات نقل األسلحة على األزمات فً المنطقة.
 .IVالخالصات من جلسات استراتيجية المجتمع المدني
فً جلسة االستراتٌجٌة فً الٌوم الثانً من ورشة العمل ،ناقش المشاركون امكانٌة المجتمع المدنً تقدٌم مسإولٌة الحماٌة للشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا .بعد أن تقسموا
إلى مجموعات صغٌرة ،ناقش المشاركون التحدٌات الرئٌسٌة لنشر ومناصرة مسإولٌة الحماٌة  RtoPفً المنطقة واالستراتٌجٌات للتغلب على هذه التحدٌات؛ ودور
الحكومات والمجتمع المدنً فً الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا فً دعم وتطبٌق مسإولٌة الحماٌة  RtoPإقلٌمٌا وعالمٌا؛ وكٌف ٌمكن للمنظمات المشاركة تضمٌن مبادئ
مسإولٌة الحماٌة  RtoPفً عملها .بناءاً على عمل منظماتهم ،والوضع فً بلدانهم ،فضال عن القدرة على الترتٌبات اإلقلٌمٌة ،استخلص المشاركون التحدٌات
واإلجراءات التً ٌمكن القٌام بها التالٌة:

التحديات التي تواجه تقديم وتفعيل مبدأ مسؤولية الحماية  RtoPفي المنطقة
• عدم المعرفة الكاملة بمبدأ مسإولٌة الحماٌة بٌن منظمات المجتمع المدنً والحكومات ،والهٌئات الحكومٌة الدولٌة؛
• الدعم اإلقلٌمً لمبدأ عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول؛
• المناخ السٌاسً ،حٌث أن بعض الدول تعانً من االضطرابات أو فً فترة انتقالٌة والبعض اآلخر فً وضع متؤزم كلٌاً؛

• عدم توفر الدعم المالً ألنشطة المجتمع المدنً على موضوع منع الفظائع الجماعٌة،
• عدم وجود التموٌل المخصص داخل الحكومات الوطنٌة والهٌئات الحكومٌة الدولٌة من أجل وضع أو تعزٌز آلٌات لتفعٌل مسإولٌة الحماٌة .RtoP

ما يمكن ان يقوم به المجتمع المدني للتغلب على التحديات ولنشر المبدأ في المنطقة
• من خالل تحدٌد حاجة البلدان إلى إنشاء أو تعزٌز آلٌات الحماٌة الموجودةٌ ،مكن للمجتمع المدنً دعوة الحكومات إلى اتخاذ إجراءات محلٌة لتعزٌز التزامها وقدرتها
على منع وقوع جرائم مسإولٌة الحماٌة RtoP؛
• كما ٌنبغً على الحكومات اعتماد قوانٌن وتعزٌز األدوات القانونٌة القائمة لحماٌة السكان ،المنظمات تدعو حكوماتها الى التصدٌق على معاهدات حقوق اإلنسان ذات
الصلة ،وتعزٌز اآللٌات القضائٌة المحلٌة؛
• تنظٌم أنشطة للتوعٌة حول مسإولٌة الحماٌة  RtoPبٌن المجتمع المدنً فً المنطقة؛
ً
• حٌث ممكن ،دمج مسإولٌة الحماٌة  RtoPالى عمل المنظمات من خالل إنشاء لجان عن مسإولٌة الحماٌة مثال ،أو الكتابة عن مسإولٌة الحماٌة فً المنشورات؛
• مواصلة استكشاف كٌفٌة ربط مسإولٌة الحماٌة  RtoPبجداول األعمال والقطاعات األخرى ،و
• قٌادة تدرٌبات فً مجال حقوق اإلنسان ،وحٌث أمكن ،توثٌق انتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات.
 .Vنتائج من ورشة العمل
فً بداٌة ورشة العمل ،أثار المشاركون نقاط عن تحدٌات مسإولٌة الحماٌة  ،RtoPوشككوا فً فعالٌة هذا المبدأ فً التركٌز بصفة خاصة على حماٌة الشعوب المهددة
فً األزمات اإلقلٌمٌة .مع تقدم ورشة العمل والمناقشة ،اتفق المشاركون على نحو متزاٌد أن
الدول والمجتمع الدولً ٌتحمل مسإولٌة منع الفظائع الجماعٌة وأٌدوا مسإولٌة الحماٌة.
باإلضافة إلى ذلك ،لوحظ أن  RtoPمسإولٌة الحماٌة ٌمكن أن تكون بمثابة أداة للمجتمع
المدنً لتحمٌل الحكومات وكذلك المجتمع الدولً مسإولٌة عدم التمسك بالتزامات الحماٌة .كان
هناك توافق فً اآلراء بشؤن أهمٌة الوقاٌة باعتباره المبدأ المركزي لمسإولٌة الحماٌة ،وتوضح
أن إطار مسإولٌة الحماٌة ٌ RtoPتضمن مجموعة من التدابٌر لمنع ومواجهة الفظائع
الجماعٌة.
عند الوصول الى نهاٌة ورشة العمل ،كان من الواضح أن هناك تؤٌٌدا عاما واهتمام بالمشاركة
بمزٌد من المناقشات حول مسإولٌة الحماٌة ودراسة امكتنٌة تطبٌق المبدأ فً المنطقة .وأعرب
تقسيم المشاركيه إلى مجمىعاث صغيرة لىضع استراتيجيت بشأن كيفيت المضي قذما في
المشاركون عن تؤٌٌدٌهم الستكشاف الخطوات التً ٌمكن ان ٌتبعها المجتمع المدنً لتؤٌٌد
مىطقت الشرق األوسط .الصىرة :حركت السالم الذائم
مسإولٌة الحماٌة  ،RtoPوحٌثما أمكن ،العمل على المبدأ ،مع االتفاق على القٌمة المضافة التً
حىل مسإولٌة الحماٌة  RtoPفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،سوف ٌستمر التحالف الدولً لمسإولٌة الحماٌة  ICRtoPوحركة السالم الدائم فً إشراك المنظمات
غٌر الحكومٌة فً المنطقة بهدف توسٌع شبكة المجتمع المدنً التً تعمل على تقدٌم المبدأ ومنع الفظائع الجماعٌة.

حول المنظمون
حركة السالم الدائم ( )PPMهً منظمة غٌر حكومٌة مستقلة مقرها فً بٌروت ،لبنان ،تؤسست فً عام  7211فً ذروة الحرب األهلٌة اللبنانٌة .تسعى حركة السالم الدائم جاهدة
لتمكٌن األفراد والمإسسات من لعب دور فً حل النزاع بالوسائل السلمٌة واالعنٌفة من خالل التعلٌم ومبادرات المناصرة www.ppm-lebanon.org
التحالف الدولي للمسؤولية الحماية ( )ICRtoPهً شبكة عالمٌة من أكثر من أربعٌن منظمة غٌر حكومٌة مكرسة لدفع عجلة مسإولٌة الحماٌة  RtoPعلى الصعٌدٌن الدولً
واإلقلٌمً ودون اإلقلٌمً والوطنً .شكلت فً ٌناٌر كانون الثانً  2112من قبل ممثلً ثمانً منظمات غٌر حكومٌة إقلٌمٌة ودولٌةٌ ،مثل أعضاء  ICRtoPكل منطقة ،باستثناء الشرق
األوسط ،وٌعملون فً مجموعة واسعة من القطاعات بما فٌها حقوق المرأة ،ومنع النزاعات ،وحقوق اإلنسان ،والعدالة الدولٌة واإلقلٌمٌة ،تقذيم الخذماث اإلوساويت
www.responsibilitytoprotect.org

أصبحت الورشة العمل هذه ممكنة بدعم سخً من الوكالة األسترالٌة للتنمٌة الدولٌة ،ووزارة الشإون الخارجٌة فً هولندا و صندوق  ،Lannungs Hermodوالشراكة العالمٌة
للوقاٌة من النزاعات المسلحة ()GPPAC

