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  مجلس حقوق اإل�سان 

  الدورة الثامنة واألر�عون 

.ن األّول+أ*ت(�ر  1 -س%تم"!  /أ�لول 13 /012021 

  جدول األعمال من  2البند 

  مفّوضة األمم المتحدة السام:ة لحقوق اإل�سان  ل التق8.ر السنوي  

@ العام  لحقوق اإل�سان  وتقار.ر المفوض:ة السام:ة   ABواألم 

  

  إحاطة Fشأن المساءلة 

@ Fشأن ال:من ف8.ق  ل ورقة غرفة االجتماعات   ABواإلقل:مي @ ABارز.ن الدوليQاء ال  الخ"!

 

 موجز 

 

م هذا التق8.ر Uملحق للوث:قة  
ّ

�قدA/HRC/48/20   ال:من ^
اع _@ @ ^ اتخذتها أطراف ال"@

cdم اإلجراءات ال ِّ:
َ
وُ.ق

ة الحال:ة للتق8.ر ( c"مجال المساءلة خالل الف ^
^    سهبوq،  ) 2021حn.ران+يونيو    30  إl  2020تموز+يوليو    1_@

@_

ح /t  ور.ة @uولم تكن التطورات    اإلجراءات ال .l̂والدو ŷالصع:دين المح yا    الض}:لةع ^ شهدها هذا  �س%:{
cdال

^ ال:من. Uما أنه لم �حرز    مالئمةالعام  
أو Uاف:ة �أي حال من األحوال لقمع "و�اء اإلفالت من العقاب" السائد _@

عأي   إجراءات  اتخاذ  و.لزم  للضحا�ا.  االنتصاف  سQل   A"بتوف يتعلق  ف:ما  ملموس  إذا Uان  تقدم  عاجلة  الج:ة 

^ معرفة الحق:قة والعدالة والتع(.ض. 
^ إعمال حقوقهم _@

  للضحا�ا أن �ستع:دوا األمل _@

  

^ سد فجوة المساءلة من خالل اتخاذ مQادرات 
@_ l̂وال يزال من األهم:ة �م�ان أن �ساعد المجتمع الدو

^ ال:من إl المح�مة الجنائ:ة  
@ للعقمحددة مثل إحالة الوضع _@ ABات  الدول:ة؛ وتوسيع قائمة األشخاص الخاضع�)

  ؛ و��شاء آل:ة تحقيق دول:ة تركز عy العدالة الجنائ:ة. �2140موجب قرار مجلس األمن 

  

اع الدائر، �مكن اآلن اتخاذ   @ ^ غ:اب المساءلة. وعy الرغم من ال"@
^ ال:من _@

وال �مكن تحقيق سالم مستدام _@

شمول:ة عمل:ة    تعn.ز ل:من لهذا السالم إl أق� حد. وتتضمن هذە الخطوات  خطوات ملموسة لn.ادة استعداد ا

  

 A/HRC/48/CRP.4 

                                                                        

  2021أ�لول+س%تم"!  14 

   

.ة فقط    @ A"الع�8:ة واإلن�ل @ ABاللغت� 

 



2 
 

^ أي  
اتفاق:ة سالم؛ وتهيئة المجال للمناقشات  نقاشات Fشأن  السالم، و�دماج نهج مساءلة قائم عy مQادئ _@

^ ذلك إعطاء األول(.ة للمشاورات مع الضحا�ا؛
وتعn.ز قدرات   المتعلقة �العدالة االنتقال:ة والحفاظ عليها، �ما _@

 . ^
@dال:م ^

  المجتمع المد�@

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  أوً�. المقدمة  
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@ Fشأن ال:منوحcd يومنا هذا، عمل  مضت  ألر�ــع سنوات   .1 ABواإلقل:مي @ ABارز.ن الدوليQاء ال عy اإل�الغ عن االنتها¢ات   ف8.ق الخ"!

^ القانون الدوl̂  الجس:مة للقانون الدوl̂ لحقوق اإل�سان و 
أ�لول+س%تم"!   اإل�سا�@ ^ ال:من منذ 

اع _@ @ ^ ارتكبتها أطراف ال"@
cdال

المعن:ة  2014 إl السلطات  الدوl̂. ووجهت دعوات متكررة  القانون  . وقد �ش�ل �عض هذە االنتها¢ات جرائم �موجب 

عنها.    @ ABالمسؤول ومالحقة  المزعومة  االنتها¢ات   ^
@_ الدول:ة،   A"للمعاي تمتثل  فور.ة،  تحق:قات  اء  إلجراء  الخ"! ف8.ق  وشدد 

^ معرفة الحق:قة والعدالة والتع(.ض.  الQارز.ن 
^ س%:ل انتصاف فعال وما يرتQط �ه من حقوق _@

عy أهم:ة حقوق الضحا�ا _@

  ^
^ المساءلة _@

اع. غ"A أنه �النظر إl الفجوة الشاسعة _@ @ ^ هذا المجال تقع عy عاتق أطراف ال"@
امات الرئ¦س:ة _@ @ c"وال تزال االل

اء المجتمع الدوl̂ عy اتخاذ خطوات محددة ال:من، حث   المساءلة. لضمان ف8.ق الخ"!

 

 ورغم حدوث �عض التطورات   .2
}
ة التق8.ر الحاl̂، فإنها لم تكن  الض}:لة �س%:ا c"اف:ة �أي حال من األحوال    مالئمة خالل فU أو

اء الQارز.ن من قQل. Uما  لم تحدث تطورات جوه8.ة ف:ما يتعلق    لقمع "و�اء اإلفالت من العقاب" الذي أشار إل:ه ف8.ق الخ"!

^ إعمال حقوقهم    االنتصافبتوف"A سQل 
للضحا�ا. و.لزم اتخاذ إجراءات عالج:ة عاجلة إذا Uان للضحا�ا أن �ستع:دوا األمل _@

^ معرفة الحق:قة والعدالة والتع(.ض. 
@_ 

  

3.   ^
^ ، والەهذورقة غرفة االجتماعات  و_@

cd  ملحق للوث:قة   تU قّدمA/HRC/48/20  ارز.ن تفاص:ل عنQاء ال �قدم ف8.ق الخ"! ،

 ^
العام الما»@ ^ اتخذتها السلطات (أو لم تتخذها) عy مدى 

cdد من التفص:ل  المساءلةلضمان    الخطوات ال.nو.ناول �م ،

 lطلب مجلس حقوق اإل�سان إ� 
ً
اء أن �ستكشف الُنُهج   اإلجراءات الالزمة عy الصع:دين المحŷ والدوl̂. وعم® ف8.ق الخ"!

واالنتصاف   العدالة  وتحقيق  الحق:قة  معرفة  لضمان   
}
توخ:ا عنها  تقار.ر  وتقد�م  بها  المو»  العمل:ة  المساءلة  وآل:ات 

اء الQارز.ن   ف8.ق، حدد  1للضحا�ا  ^ حالة نزاع مسلح،    الخ"!
^ هذا الوقت. وال يزال ال:من _@

عدة إجراءات محددة �مكن اتخاذها _@

 . المستدام السالم   تهدف إl تحقيق ²ن هناك جهودا مستمرة للشجيع عy إنهاء األعمال القتال:ة و�دء عمل:ةول

  

اف �الجروح الم8.رة والمتفاقمة الناجمة   .4 c"غ:اب المساءلة. وال �د من االع ^
^ ال:من _@

ومن غ"A الممكن تحقيق سالم مستدام _@

^ تفاقمت �مرور الوقت، والتصدي لها إذا أر.د لشعب ال:من أن ينعم �السالم  
cdمكن أن  الدائم  عن االنتها¢ات، ال�حقا. وال 

^ اتخ
 اذ خطوات ذات مغزى لضمان المساءلة. تكون هناك أعذار لإلخفاق _@

  

  ا. اإلحاطة ح:ال المساءلة ثان:{ 

^ مجال العدالة الجنائ:ة   . أ 
 المساءلة _@

 

الدوl̂ لحقوق   .5 ^ االنتها¢ات الجس:مة للقانون 
اء الQارز.ن من قQل، فإن عy الدول واجب التحقيق _@ وUما أشار ف8.ق الخ"!

^ اإل�سان و 
الدوl̂ اإل�سا�@ االقتضاء.    القانون  الدوl̂، ومحا¢مة مرتكبيها عند  أو   ^

@dالوط القانون  ^ 1ش�ل جرائم �موجب 
cdال

 
@ الوال�ات   A/HRC/RES/45/15(د) من قرار مجلس حقوق اإل�سان    17أنظر الفقرة   1 ABات المعن:ة من ب�^ 1ش"A ا�ضا إl الت¸سيق مع الوال

cdوال
  الم�لفة �اإلجراءات الخاصة التا�عة لمجلس حقوق اإل�سان. 
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، وغ"A ذلك من االنتها¢ات  4، والجرائم ضد اإل�سان:ة 3، وجرائم الحرب 2و.رتQط هذا الواجب �صفة خاصة �اإل�ادة الجماع:ة

^ ذلك القتل ب¹جراءات موجزة أو خارج  
ە من أش�ال المعاملة  الجس:مة لحقوق اإل�سان، �ما _@ A"ب أو غ�نطاق القضاء، والتعذ

 º̂¸ذلك من أش�ال العنف الج A"قاق، واالختفاء الق0ي، واالغتصاب، وغ c"5القاس:ة أو الالإ�سان:ة أو المهينة، واالس  ^
. و_@

ام @ c"ار االلQمكن اعت�اء أن ناقشها،  @ أن هذە المسؤول:ة تقع عy عاتق الدول، Uما سبق لف8.ق الخ"! ABنفسه    ح 
}
Fسلطات    مرتQطا

^ ال:من 
اع (مثل أعضاء التحالف)  6األمر الواقع _@ @ ^ ال"@

^ ال:من، تقع عy عاتق الدول األخرى األطراف _@
اع _@ @ ^ س:اق ال"@

. و_@

أسا̂¼ إلعمال   أمر  والمحا¢مات  التحق:قات  و�جراء هذە  عمل:اتها.  أثناء  المرتكQة  �االنتها¢ات  يتعلق  ف:ما  واجQات مماثلة 

^ العدالة، وضمان عدم تكرار االنتها¢ات. حقوق الضح 
 ا�ا _@

 

ة التق8.ر سوى أدلة ض}:لة عy أن ثقافة اإلفالت من العقاب   .6 c"الحظ خالل ف�اء الQارز.ن لم  ومما يؤسف له أن ف8.ق الخ"!

^ التضاؤل. 
 السائدة آخذة _@

  

اء الQارز.ن مرة أخرى ك:ف أن الضحا�ا ما زالوا يواجهون عقQات   .7 ^ أجراها هذا العام، شهد ف8.ق الخ"!
cdوخالل التحق:قات ال

  ^
@dما أن ب¿ئة التخ(.ف تثU ،ة A"ات كب�^ تحد

@dتحقيق العدالة. 1ش�ل الب¸:ة التحت:ة الرديئة والس:اق األم lسعيهم إ ^
هائلة _@

التصال �السلطات. أما أولئك الذين �سعون بÀ¹ار لسج:ل شكواهم و.تخذون الخطوات  العد�د من أصحاب الش�اوى عن ا 

المضا�قات   اإل�سان  ومنظمات حقوق  المحامون  واجه  وقد   . @ ABالمسؤول قQل  من  العراق:ل  يواجهون  فهم  لذلك  المالئمة 

  yالحصول ع yا ع�^ سعيهم لمساعدة الضحا
لة لدى  �ال:أس من تحقيق العدا . وال يزال هناك شعور  صاف ت االنوالتخ(.ف _@

@ العد�د من الضحا�ا  ABما قال أحد الناجUوقت سابق للف8.ق  . و ^
^ زمن حرب، ال يوجد   : من القصف _@

تحقيق و.تم    "نحن _@

@ من قQل جميع األطراف" ABاستهداف ال:مني .   

 حكومة ال:من  . 1

^  اللجنة الوطن:ة  واصلت   .8
^ ادعاءات انتها¢ات حقوق اإل�سان _@

^ أ�شأتها الحكومة ال:من:ة   اآلل:ة، وÂ̂  ال:منللتحقيق _@
cdال

^ جميع مزاعم انتها¢ات القانون الدوl̂ لحقوق اإل�سان وانتها¢ات  
^ للتحقيق _@

^ ال:من    القانون الدوl̂ اإل�سا�@
^ ارتكQت _@

cdال

 
  من اتفاق:ة منع ج8.مة اإل�ادة الجماع:ة.  4و 1المادتان  2
اعات المسلحة غ"A الدول:ة، تل 3 @ ^ الذي �ح�م ال"@

^ العر_@
^ جميع االدعاءات المتعلقة �جرائم  و�موجب القانون الدوl̂ اإل�سا�@

م الدول �التحقيق _@ @ c"
أدلة Uاف:ة، �كون من واجبه تتوفر  أراضيها. وحيثما   yارت�ابها ع� االدعاءات  أو رعا�اها، فضال عن  المسلحة  قواتها  ^ ترتكبها 

cdال م محا¢مة الحرب 
@ عن ذلك. انظر جان ماري هنكر1س ول(.ز دوزوالد ABال  -المسؤول .دج، ب:ك، القانون  ، اللجنة الدول:ة للصل:ب األحمر +Uام"! ^

^ العر_@
دوl̂ اإل�سا�@

) القاعدة  2005 ^
^ العر_@

  . 158(دراسة اللجنة الدول:ة للصل:ب األحمر Fشأن القانون الدوl̂ اإل�سا�@
 عy الجرائم ضد اإل�سان:ة، فإن هذە الفئة من الجرائم ترد   4

}
ف بها ورغم أنه ال توجد حcd اآلن معاهدة تركز تحد�دا c"نظام روما األسا̂¼ و.ع ^

@_
�جب أال تمر دون عقاب": ديQاجة نظام روما األسا̂¼. " ^

cdل" وال�U l̂تهم المجتمع الدو ^
cdارها واحدة من "أخطر الجرائم الQاعت�  

^ ال  5
امات تعاهد�ة بتج8.م الجرائم و��شاء وممارسة الوال�ة القضائ:ة _@ @ c"عض الحاالت، ي¸شأ الواجب �موجب ال� ^

ظروف المب¿نة: مثال اتفاق:ة و_@
المواد من   المهينة،  الالإ�سان:ة أو  القاس:ة أو  أو العق(�ة  المعاملة  وب  @À ە من A"ب وغ�التعذ اتفاق:ة حما�ة جميع األشخاص من 7- 4مناهضة  ؛ 

عy نطاق أوسع �انتها¢ات تصل إl  . ب:د أن واجب التحقيق والمالحقة القضائ:ة Uان ينظر إل:ه عy أنه يرتQط  11-6االختفاء الق0ي، المواد من  
^ أو الدوl̂: انظر عy س%:ل المثال التعليق العام رقم  

@d31حد الجرائم �موجب القانون الوط    yامات العامة ع @ c"للجنة حقوق اإل�سان، طب:عة االل
^ العهد، (

 المQادئ األساس:ة والمQادئ التوجيه:ة 18F)، الفقرة  2004الدول األطراف _@
}
^ االنتصاف والج"! لضحا�ا االنتها¢ات  . انظر أ�ضا

شأن الحق _@
العامة   الجمع:ة  قرار  ^ اعتمدها 

cdال  ،l̂الدو  ^
ة للقانون اإل�سا�@ A"الخط الدوl̂ لحقوق اإل�سان واالنتها¢ات  للقانون  Uانون    16(  60+ 147الجس:مة 

المQدأ  2005األول+د�سم"!   اإل 4)،  حقوق  وتعn.ز  لحما�ة  المست�ملة  المQادئ  ومجموعة  العقاب،  ؛  من  اإلفالت  م�افحة  خالل  من  �سان 
E.CN.4/2005/102/Add.1 )2005 دأQ19)، الم .  

^ إم�ان:ة تطبيق الواجQات �موجب القانون الدوl̂ لحقوق اإل�سان عy سلطات األمر الواقع: ال 6
اء الQارز.ن أن نظر _@  82فقرة  وقد سبق لف8.ق الخ"!

امA/HRC/42/CRP.1من  @ c"اق الQعن انط 
ً
: المرجع نفسه، الفقرة  ات القانون الدوl̂ ، فض® ^

  . 870اإل�سا�@
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 ^
  19-:د�ة لجائحة كوف:دوعy الرغم من الب¿ئة التقي   ،8عدد كب"A من االنتها¢ات   رصد وتوثيق ،  20117  يناير + منذ Uانون الثا�@

. و�اإلضافة إl التأ*:د مجددا عy أهم:ة عمل لجنة   @ ABيواجهها موظفوها، وخاصة �احثيها الم:داني ^
cdات األمن:ة ال�والتحد

^ ال:من، �ما  
^ التعاون من جميع السلطات المعن:ة _@

cÈتقي:م سلوك جميع األطراف (وتل ^
التحقيق الوطن:ة �ط8.قة محا�دة _@

^ ذلك سلطات
اء الQارز.ن �شدد عy الحاجة الماسة إl ق:ام حكومة ال:من �متا�عة اسنتاجات    9األمر الواقع)   _@ فإن ف8.ق الخ"!

 
É
 ق �محاسQة األفراد وتوف"A سQل االنتصاف للضحا�ا. لجنة التحقيق الوطن:ة عy النحو المناسب ف:ما يتعل

 

9.  
ّ
الواردة،  وفق للمعلومات  تقم  ا  التحقيق  لم  من    ب¹حالة  الوطن:ةلجنة  ا المn.د  الحتمال    تانتها¢ال حاالت  العام  النائب   lإ

ة المشمولة �التق8.ر   مقاضاتها  c"10. خالل الف    lض:ف إ�منذ    النائب العام أمام    محالة  قض:ة ملف  ألف    ما يn.د عنمجم(ع  مما 

11. 2019عام  
^ منتصف عام   

اء الQارز.ن �أن  2020و_@ �لغ ف8.ق الخ"!
Ë
^  من    19، أ

القضا�ا قد تقدمت إl مرحلة المحا¢مة _@

  lإ A"ا. و.عزى التأخ�^ عدن. ولألسف، يQدو أنه لم �حرز أي تقدم ف:ما يتعلق بهذە القضا
المح�مة الجزائ:ة المتخصصة _@

ك ل(�اء كوف:د c"لل19-األثر المش @ ABة ط(.لة الحقا للتعي c"شهدت احتجاجا لف ^
cdا�ات القضائ:ة، وال @Àنائب  ، وسلسلة من اإل

وعة ة �أ�ة إجراءات جنائ:ة إضاف:ة. U12ما هو مزعوم  العام �صورة غ"A م0/ /tاQوال يوجد علم إذا تمت الم . 

  

اء الQارز.نال يزال   .10 ^  المصور  قض:ة  . عy س%:ل المثال،  تحق:قات العدالة الجنائ:ةعدم إتمام  حظ  �ال   ف8.ق الخ"!
@_ ^

الصحا_@

  ^
@_ التحقيق.   رز ا�تقدم  ي  أ عدم وجود  �ظهر  ح:ث    2020يونيو  حn.ران+ عدن   ^

@_13  cdيتم فيها    ح  ^
cdال القضا�ا   ^

إصدار  _@

ا ما يوجد ص  ، مذكرات توق:ف }Qدء  غالQة أمام إتمام أو ال�ا   ،عy س%:ل المثالمحا¢مة.  �ع(�ات جد
}
¹جراءات  ب  ، حقق الف8.ق سا�ق

^ مسجد التو   موجزة 
^ ق8.ة  ح_@

^ مدي8.ة  مثعد  :د _@
^ محافظة ال   األزارق_@

^  ض_@
عy    �14حسب تقار.ر،   2019يونيو  + حn.رانالع _@

 . ^
@dاألم الحزام  قوات  ^ شاحنة عليها شعار 

ينقلون _@ @ Uانوا  ABد رجال مسلح�15   ^
@_ توق:ف  إصدار مذكرات  الرغم من   yع

^ وق:ادة المجلس االنت   2019منتصف العام  
@dطة من قائد قوات الحزام األم @  وطلب ال0/ ABلم يتم 1سل:م المتهم ، ^ قاl̂ الجنو�!

طة.  اير     16إl ال0/ ^ شQاط+ ف"!
^ التا�عة ل، أغارت  2021_@

@dقوات الحزام األم ^ عy مبd@ المح�مة    لمجلس االنتقاl̂ الجنو�!

 
7  

}
^  با  تم إ�شاء لجنة التحقيق الوطن:ة الحق

^    140للمرسوم الرئا̂¼ رقم    2015ا�لول+س%تم"!    7تعد�ل أجراە الرئ¦س هادي _@
ا�لول+س%تم"!    22_@

اء أن 2019لعام  30لمرسوم رقم وا 2017لعام  50، والمرسوم رقم 2015لعام  13(المعدل �موجب المرسوم رقم  2012   ). وقد سبق لف8.ق الخ"!

 للمعاي"A الدول:ة لحقوق اإل�سان، وخاصة إثارة ال
}
قضا�ا  أعرب عن �عض المخاوف Fشأن ما إذا Uانت لجنة التحقيق الوطن:ة تجري تحق:قاتها وفقا

^ اخت:ار القضا
�ا)، وفعال:ة لجنة التحقيق الوطن:ة وشموليتها ومصداقيتها: انظر والحاالت المتعلقة �الشفاف:ة، واالستقالل:ة (عy س%:ل المثال _@

  . A/HRC/42/CRP.1من  886-879الفقرات 
اء الQارز.ن   8 ^ تم رصدها وتوث:قها غ"A متوفر لدى ف8.ق الخ"!

cdا ال�^  العدد المحّدث للقضا
@_  l̂ة التق8.ر الحا c"ما أن  فUلجنة الوطن:ة  التق8.ر التاسع ل

ة من  للتحقيق c"الف Î̂غ�ە يتم لم) 2021 تموز+يوليو  31حcd  2020 آب+أغسطس(الذي    . �عد  �0/
^ تموز+يوليو     9

اء الQارز.ن _@ ^ ردها عy ف8.ق الخ"!
، أنها ل¦س لديها أي اتصال مع لجنة التحقيق الوطن:ة، ووصفتها 2021تؤكد سلطات األمر الواقع، _@

ع:ة ومنحازة": رسالة موجهة م /t A"اء�أنها "غ ا عy قائمة المسائل  ن سلطات األمر الواقع إl ف8.ق الخ"! ، متاحة  2021تموز+يوليو    14، الQارز.ن رد{
    www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspxعy الرا�ط: 

^ انتها¢ات حقوق اإل�سان   10 !dم مرتك�^ "حcd يتم تقد
@dالقضاء الوط lتحقق بها لجنة التحقيق الوطن:ة ف:جب إحالتها إ ^

cdا ال�إl   �ال¸سQة للقضا
ا للفقرة  

}
^ المقدم وفق

@dتع(.ضات": التق8.ر الوط yا ع�.ن    8: ال:من، 1+ 5(أ) من مرفق مجلس حقوق اإل�سان القرار    15العدالة وحصول الضحا /01
 ^

  .  43، الفقرة. 2018نوفم"! + الثا�@
 .  368الفقرة  A/HRC/45/CRP.7أنظر التق8.ر  11
+يناير     12 ^

^ Uانون الثا�@
@ الرئ¦س هادي نائب وز.ر الداخل:ة السابق، أحمد صالح الموساي، نائQا عاما �موجب مرسوم. وقد انتقد نادي 2021و_@ ABع ،

 
}
@ �اعتQارە انتها¢ا ABللدستور وقانون السلطة القضائ:ة: انظر  قضاة الجنوب هذا التعي https://debriefer.net/en/news-22514.html  ومن .

@ هو حال:ا ق:د إجراءات قانون:ة أمام الدائرة الدستور.ة للمح�مة العل:ا.  ABالمعلوم أن هذا التعي  
   . 108الفقرة  A/HRC/45/CRP.7 والتق8.ر  57، الفقرة A/HRC/48/20أنظر التق8.ر   13

 . 102- 101الفقرات  A/HRC/45/CRP.7من التفاص:ل أنظر التق8.ر  لمn.د   14  
، أنظر  15 ^

@dشأن طب:عة قوات الحزام األمF   التق8.ر  A/HRC/45/CRP.7  الملحق الع�8:ة  130صفحة    1،  .ة لإلمارات  ال"! �عد ا�سحاب القوات   .
^ منتصف وأواخر عام 

^ تحت ق:ادة عمل:ات اـ أصبح 2019المتحدة _@
@dلالحزام األم . ^  مجلس االنتقاl̂ الجنو�!

^ الملف 16
 . مصادر t.ة _@
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ل مدå̂ عام   @ الجنائ:ة.   األزارقوأحاطت �م"@ @ عy التهم  ABض c"17مع   lا إ العام رسم:{ الن:ا�ة العامة  وقد اشتæ ممثل الن:ا�ة 

  ç"*جلسات االستماع أو يتابع القض:ة أ @uح�ه:ب والمضا�قة مع اإلشارة إl أن مكتQه لن  c"د وال�لمحافظة الضالع من التهد

  18حcd يتم المn.د من عمل:ات االعتقال. 

 
^ مح�مة   .11

@ الQارز.ن _@ ABە من القادة الحوثي A"وغ ^
çد الملك الحو�Qنظام المحا¢م العسك8.ة، استمرت محا¢مة (غ:اب:ة) لع ^

و_@

تنف:ذ   تتجاوز  التهم  أن طب:عة  الQارز.ن  اء  أ*د ف8.ق الخ"! �التق8.ر. وقد  المشمولة  ة  c"الف العسك8.ة خالل  االنقالب  "مأرب 

@ واستخدام األلغام األرض:ة   لشمل، عy س%:ل المثال،   " العسكري ABونظرا للجزئ:ة المتعلقة �الطابع  19قتل وج8ح المدني .

اء من التحقق �صورة مستقلة من الطب:عة الèاملة لإلجراءات.   المغلق للمحا¢مات العسك8.ة، لم يتمكن ف8.ق الخ"!

  

حالة تحق:قات العدالة الجنائ:ة  حكومة ال:من للحصول عy مn.د من المعلومات Fشأن  المرسل لالطلب الخÎ̂    يؤدِ ولم   .12

^ أواخر تموز+يوليو    الستالموأ�ة مالحقات قضائ:ة  
اء الQارز.ن  2021أي ردود عند إعداد هذا التق8.ر _@ . ومع تقدير ف8.ق الخ"!

 �اع الدائر، فإنه يؤكد من جد @ ^ مجال العدالة الجنائ:ة خالل ال"@
^ تكتنف إجراء تحق:قات و�جراءات شاملة _@

cdد  للصع(�ات ال

^ هذا الصدد. 
 أهم:ة اتخاذ السلطات جميع اإلجراءات الممكنة _@

  

^ أ�لول+س%تم"!   .13
اء الQارز.ن  أ ، أعلنت حكومة ال:من  2020و_@ خالل الدورة الخامسة  ثناء إنعقاد الحوار التفاعŷ مع ف8.ق الخ"!

@ من ABواألر�ع   ^ !dامها إ�شاء مح�مة متخصصة لمحا¢مة مرتك @ c"وجرت  20انتها¢ات حقوق اإل�سان مجلس حقوق اإل�سان، اع .

^ أواخر عام  
@_ @ ABالمعني  @ ABالمسؤول  @ ABأول:ة ب أنه حcd    21. 2020مناقشات   A"إجراء  2021  ليو يو + تموز   31غ ، لم يتخذ أي 

ام الذي   @ c"اء �االل ^ إل�شاء هذە الهيئة. و�¿نما يرحب ف8.ق الخ"!
@dعلن عن أي إطار زم�.ë̂ رسê̂ إل�شاء هذە المح�مة، ولم  /01

�ت عنه حكومة ال:من �ضمان المساءلة، فإنه �ش"A إl أن هذە المQادرة وحدها لن تخفف من الحاجة إl معالجة أوجه  أع8 

اء أن   ^ نظام العدالة. وقد سبق لف8.ق الخ"!
المست(.ات الهشة  عy  عy س%:ل المثال،    22، سلط الضوء الضعف المتجذرة _@

القضاء  1س¦س  23الستقالل   lإ إضافة  والفساد،  ،  العدالة،  العادلةقطاع  المحا¢مة  لحقوق  المتكررة  @ واالنتها¢ات  A"والتح  ،

^ و�عض القضا�ا المتعلقة �القدرات 
و�اإلضافة إl معالجة هذە المسائل، �لزم أ�ضا إصالح األطر القانون:ة ذات    24. الج¸سا�@

اء الQارز.ن المجتمع   الصلة للسماح �المقاضاة عy الجرائم الدول:ة، وتعn.ز  أمن ودعم الضحا�ا والشهود. وqشجع ف8.ق الخ"!

^ ال:من. 
 الدوl̂ عy العمل مع حكومة ال:من الستكشاف المn.د من التعاون والتعاضد لدعم مQادرات المساءلة _@

  

 
^ الملف 17

 . مصادر t.ة _@
^ الملف ئقاوث 18

 . t.ة _@
^ الملف.   19

  توثيق للمصدر _@
الQارز.ن، مجلس حقوق   20 اء  الخ"! تق8.ر ف8.ق  التفاعŷ حول  الحوار  ال:من:ة،  الحكومة  أن 0220ا�لول+س%تم"!    29اإل�سان،  ب:ان ممثل  . سبق 

أواخر عا  ^
النائب العام _@  lالتحقيق الوطن:ة إ القضا�ا المحالة من لجنة  الوطن:ة ا�شاء مح�مة مخصصة للتعامل مع  حت لجنة التحقيق  c"م اق

^ الملف. 2017
اح _@ c"سخة من االق� :  

@ رئ¦س لجنة التحقيق الوطن:ة تحتوي الب:انات الصحف:ة الصادرة عن لجنة التحقيق الوطن:ة ع 21 ABاح المح�مة ب c"تفاص:ل االجتماعات حول اق y
^ أوائل ا�لول+س%تم"! 

@_ yانظر 2020ورئ¦س مجلس القضاء األع :https://www.nciye.org/?p=1077  رئ¦س لجنة @ ABاجتماع ب lاإلضافة إ� ،
 ^

  https://www.nciye.org/?p=1101: انظر 2020�لول+س%تم"! ا 24التحقيق الوطن:ة، ورئ¦س مجلس القضاء األعy والنائب العام _@
 . 388- 382، الفقرات A/HRC/45/CRP.7أنظر التق8.ر  22
^ ذلك وUاالت إنف 23

الصلة، �ما _@ @ الوUاالت ذات  ABب الفعال  الح�م "المزدوج" الذي �حول دون التعاون  نظام   تحد�ات 
}
يواجه ال:من حال:ا اذ Uما 

  القانون. 
@ رئ¦س لجنة التحقيق الوطن:ة، ورئ¦س مجلس القضاء األعy والنائب العام الحاجة للمساعدة الدول:ة إلعادة تأه 24 ABك ب c"ل أقر االجتماع المش:

.عات الوطن:ة مع المعاهدات واالتفاق:ات الدول:ة لحقوق اإل�سان. أنظر  ^ مواءمة ال0/
^ و_@

ïادر القضا�èالnciye.org/?p=1101 .  
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 التحالف  . 2

ك ال حدثت �عض التطورات، و�ن Uانت محدودة، ف:ما يتعلق �محاسQة األفراد من ضمن صفوف التحالف. أ¢مل   .14 c"ف8.ق المش  

ة التق8.ر الحاl̂ (ما �جعل  18  لتقي:م الحوادث  c"ا خالل ف ا إضاف:{
}
^    200أ*"ç من   العدد اإلجماl̂ تحق:ق

تحقيق منذ إ�شائه _@

.ن األول+أ*ت(�ر  2016عام   /01 ^
^ ردە _@

اء الQارز.ن، أ*د التحالف أن جميع    2020). _@ عy التق8.ر الرسê̂ الثالث لف8.ق الخ"!

ك   c"أو» بها الف8.ق المش ^
cdمها لالدعاء العسكريالملفات المتعلقة �الغارات الج(.ة ال�التحالف  قد تم تح(.لها إl دول    لتقد

^ التحالف." 
@ وأنظمة Uل دولة عضو _@ ABا لقوان

}
�لغ    25المعن:ة من أجل "إنفاذ جميع إجراءات المساءلة القانون:ة، وفق

Ë
ف8.ق  أ

^ �ال:من التابع لمجلس األمن  
@dاء المع ^ قضا�ا غارات ج(.ة الخ"!

^ ثما�@
. أر�ــع من هذە  26أن مح�مة عسك8.ة سعود�ة فصلت _@

�ات ج(. @u� من خالل  الحاالت تتعلق ، ^
العام الما»@ ال:ه  اء الQارز.ن. وUما تمت اإلشارة  ة سبق أن حقق فيها ف8.ق الخ"!

أن اسنتاجات   األر�ــع هذە، فيQدو  الج(.ة  الغارات  ^ حاالت 
ك، _@ c"المش للف8.ق  الب:انات والمؤتمرات الصحف:ة   ^

التمعن _@

^ اتخاذ الخطوات ا
^ المقام األول �الفشل _@

ك تتعلق _@ c"اع اإلجراءات ذات الصلة، لتقل:ل  الف8.ق المشQذلك ات ^
لالزمة، �ما _@

ك �دفع   c"اإلجراءات القانون:ة، أو» الف8.ق المش lل حالة، �اإلضافة إU ^
+ األع:ان المدن:ة. و_@ @ ABتلحق �المدني ^

cdار ال @Àاأل

^ �عض الحاالت،  
ر المادي. _@ @uا و+ أو األشخاص ذوي الصلة ف:ما يتعلق �ال�ا  أموال ألt الضحا تم تقد�م توص:ات أ�ض{

 .  27لمراجعة قواعد االشQاك للتحالف 

 

^  يQدو، من الب:انات األ  .15
ك، أن هذا الف8.ق قد أو» "ب¹جراء مساءلة" _@ c"ة للف8.ق المش A"خ @ ABأخ8   قض¿ت. @ AB 

É
ق الحالة  . وتتعل

  ^
^ منطقة حجة �مدي8.ة مصلوب �محافظة الجوف _@

�ات الج(.ة _@ @uسلسلة من الF lاير    15األو ^  2020شQاط+ف"!
cdوال ،

�د    yة، ع�مقاتلة سعود طائرة  إسقاط  أعقاب   ^
@_ الج(.ة  �ات  @uال . جاءت  ^

الما»@ العام  الQارز.ن  اء  الخ"! ف8.ق  تفحصها 

@ عy ما ُيزعم  ABم�ان الحادث،  28الحوثي ^
@_ @ ABالحوثي ŷحشد مقات yالج(.ة كرد ع �ات  @uر ال. الحالة، وأثناء ت"! ^ هذە 

@_ .

ك �اتخاذ إجراء ضد  أو» الف8.ق ال c"تقي:م إم�ان:ة    المس:طر مش ^
الجوي لخرقه قواعد االشQاك ف:ما يتعلق ب "عدم الدقة _@

وعة.  دخول ب¿ئة غ"A عسك8.ة" ^ القصف عy أهداف عسك8.ة م0/
^ مدي8.ة خب    29_@

وتتعلق الحالة الثان:ة �غارة ج(.ة _@

  ^
@_ الجوف  �محافظة  �حسب    2020آب+أغسطس    6والشعف  آخ8.ن  سQعة  و�صا�ة  أطفال  1سعة  مقتل   ^

@_ 1س%Qت 

وعة، ل²ن    30التقار.ر.  ك إl أن الغارة الج(.ة ركزت عy عدد من األهداف العسك8.ة الم0/ c"تقل    ع�8ةخلص الف8.ق المش

@ دخلت ب ABك �اتخاذ إجراء ضد ضا�ط االستهداف لخرقه  مدني c"األهداف العسك8.ة وقت القصف. أو» الف8.ق المش @ AB

  l̂قرار االستهداف األو @ ABب ^
@dالزم ^ إعادة التقي:م الالزمة للوضع �النظر إl الفاصل 

قواعد االشQاك Fسñب عدم الدقة _@

^ Uل 31والعمل:ة المنفذة Fسñب إعادة تعبئة وقود الطائرة. 
، تمت التوص:ة بتقد�م مساعدة مال:ة. و_@ @ ABتا الحالت 

 

ا. يتم وصف الخطأ   .16 ، يQدو أن األفراد الذين تم تحد�دهم للمقاضاة المحتملة �شغلون مناصب متواضعة �س%:{ @ ABلتا القض¿تU ^
@_

^ اتQاع قواعد االشQاك. ال توجد إشارة À.حة إl أي خرق محتمل للقانون الدوl̂ اإل 
. ال يوجد  ذي الصلة �أنه فشل _@ ^

�سا�@

 
اء،   25 الخ"! لف8.ق  الثالث   ê̂الرس التق8.ر   yع التحالف  ^  رد 

األول+أ*ت(�ر   7_@ .ن  الرا�ط:  ،24الفقرة.    ،2020  01/  yع متاح 
www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx .  

^ ل أنظر  26
ïال:من التابع لمجلس األمنالتق8.ر النها�� ^

@dاء المع     . 221الفقرة  S/2021/79 ف8.ق الخ"!
  A/HRC/45/CRP.7من  374و  373أنظر الفقرات  27
^ هذە القض:ة عام  28

اء الQارز.ن _@   . A/HRC/45/CRP.7من  72والفقرة  A/HRC/45/6من  30: أنظر الفقرة 2020حقق ف8.ق الخ"!
29https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2161489   
ت الغارة الج(.ة �ال²ث"A من القلق من قQل الم¸سق المق:م لألمم المتحدة: انظر ب:ان الم¸سق المق:م وم¸سق الشؤون اإل�سان:ة لل:من 30 A"مقتل "، أث

^ مدي8.ة خب والشعف �محافظة الجوف،
  . 2020أغسطس آب+  7 "و�صا�ة �ساء وأطفال _@

31https://www.spa.gov.sa/2182301   
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ار المحتملة   @Àتقي:مات المخاطر لأل ^
، عy س%:ل المثال، �أن "عدم الدقة" المحددة _@ @ ABأي من الب:ان ^

اف _@ c"اي إقرار أو اع

^ المدن:ة قد تر_c إl انتها¢
@ والمQا�@ ABل  اتللمدني l̂ات القانون الدوQمتطل  ^

ام  Fشأن    ، و�التحد�د اإل�سا�@ c"اح  @ A"ادئ التميQم

^ الهجوم والتناسب
 . واالحت:اطات _@

  

اء الQارز.ن ف:ما   .17 لتقي:م الحوادث وتحق:قات ف8.ق الخ"! ك  c"تحق:قات الف8.ق المش @ ABة ب A"اينات كبQضا أن هناك ت�و.Qدو أ

اير   ^ شQاط+ف"!
^ حالة الغارة الج(.ة عy حجة _@

اء  ، عy س%:ل المثال، خلص ف8.ق  2020يتعلق �أثر هذە الحوادث. _@ الخ"!

ا (من ب¿نهم    32إl مقتل   ) و�صا�ة    19شخص{
ً
ا آخر (من ب¿نهم    21طف® ) ن:جة للغارة الج(.ة  12شخص{

ً
، �اإلضافة إl  طف®

@ وس:ارة ABل @ ر م"@ ّ @uار  ت @Àأ lالج(.ة أدت إ ك لتقي:م الحوادث إl أن الغارة  c"النق:ض من ذلك، خلص الف8.ق المش yع .

أو اإلصا�ات    ورّجحمبd@ واحد فقط.  �لحقت    األرواح   ^
الخسائر _@ ^  أن 

cdال ار  @Àات  لحقت  واألèب¹سقاط  �الممتل مرتQطة 

ك لتقي:م الحوادث أجرى مقا�الت مع الضحا�ا والشهود من   c"أن الف8.ق المش lالملخص إ ^
الطائرة السابق. لم ترد إشارة _@

 32المنطقة. 

 
�لغ   .18

Ë
^ �ال:من التابع لمجلس األمنف:ما يتعلق �المالحقات القضائ:ة، أ

@dاء المع ^    ف8.ق الخ"!
.ن األول _@ أن من    2020أ*ت(�ر  + 01/

^ فصلت فيها الممل²ة الع�8:ة السعود�ة،  
cdالُمحالة ال ^

@ القضا�ا الثما�@ ABقض:ة  إجراءات    أ¢ملت المح�مة العسك8.ة االبتدائ:ةب

@  2016آب+أغسطس    5(الغارة الج(.ة عy مسشÈ@ عñس،    واحدة ABتم انجازها. وق:ل إن قض¿ت ^
cdوال ( @ AB.8وشك    أخ yع

  ^
^ ضح:ان _@

^  2018أغسطس  آب+   9االنتهاء (الغارة الج(.ة عy الحافلة _@
^ ق¦س _@

@dب ^
ن¦سان+أب8.ل    22، وحفل الزفاف _@

�لغ الف8.ق ب¹حالة قض:ة أخرى إl الن:ا�33) 2018
Ë
اء الQارز.ن استالم تفاص:ل    34ة العسك8.ة. . Uما أ و�¿نما ي¸تظر ف8.ق الخ"!

العسكري   العق(�ات  قانون   ^
@_ الواردة  الجرائم  عموم:ة   lإ اء  الخ"! ف8.ق   A"ش�  ، @ ABالمعني  @ ABالموظف ضد  الموجهة  التهم 

ا،  تغط:ة À.حة وواضحة لجرائم الحرب المع"c ال يتضمن  هذا القانون  يQدو أن  .  1947السعودي لعام   @ و ف بها دول:{ A"ك c"ال

^ أداء الواجQات. �المقا�ل ينصب  
 35عy الجرائم العسك8.ة مثل عدم االمتثال لألوامر واإلهمال _@

  

 إl السلطات   .19
}
ح:لت الحقا

Ë
 عن أي قضا�ا أخرى أ

ً
 من المعلومات عن هذە القضا�ا، فض®

}
اء الQارز.ن مn.دا طلب ف8.ق الخ"!

ك لتقي:م الحوادث،   c"تفاص:ل عن طب:عة إحاالت الف8.ق المش yالف8.ق للحصول ع ëوجه الخصوص، س yالوطن:ة. ع

@ ودوائرهم، ونتائج أي إجراءات  وطب:عة ووضع اإلجراءات الوطن:ة: عy س%:ل المث  ABة األشخاص المتهمQال طب:عة التهم، ورت

  cdس%:ل المثال اإلدانات �جرائم وفرض العق(�ة و + أو العق(�ات التأدي%:ة). وح yلم يتلق ف8.ق  2021تموز+يوليو    31(ع ،

 
الوثائق، وز.ارة مركز     32 أخرى، مراجعة  أمور   @ ABب تضمن، من  الذي  التحقيق   lإ التحالف  �اسم  المتحدث  أشار  الصلة،  ذي   ^

@Èالصح الب:ان   ^
@_

^ تنف:ذ المهمة الج(.ة، وصور األقمار الصناع:ة وا
@_ @ ABالستطالع، و1سج:الت الف:ديو، والمعلومات الواردة  العمل:ات، و�جراء مقا�الت مع المشارك

^ �ال:من التابع لمجلس األمن والمصادر المفتوحة وقواعد االشQاك. لم ترد إشارة إl استجواب الضحا�ا أو الشهو 
@dاء المع د من منطقة من ف8.ق الخ"!

  www.spa.gov.sa/2161522: الجوف
^ �ال:من التابع لمجلس األمن، أنظر الفقرة  33

@dاء المع ^ لف8.ق الخ"!
ïمن  122التق8.ر النها�S/2021/79 .  

  السابق.  المرجعنفس  34
الجرائم مثل سوء االستعمال   29المادة     35 المثال، 01د عدة فئات من  السعودي، عy س%:ل  الفصل الرابع من نظام العق(�ات العسكري  من 

، وسوء االست  ^ ^ اإلدارة العسك8.ة، واإلخالل �األنظمة والتعل:مات العسك8.ة، ول²نها ال 1ش"F Aش�ل محدد إl انتها¢ات القانونالحر�!
الدوl̂   عمال _@

^ تق8.رە لعام  
^ و+أو القانون الدوl̂ لحقوق اإل�سان. _@

^ �ال:من التابع لمجلس األمن إl المعلومات المقدمة  2019اإل�سا�@
@dاء المع ، أشار ف8.ق الخ"!

^ تف:د �أن من الممكن الق:ام �اإلجراءات القانون:ة اسنادا إl المادة  
cdل130إليهم وال ^

ïال:من التابع لمجلس األمن : التق8.ر النها�� ^
@dاء المع   ف8.ق الخ"!

S / 2019/83    حالة ارت�اب ج8.مة ال يوجد    130. تنص المادة  121، الحاش:ة    140، الفقرة ^
^ الجزاءات  عy إجراءات تحد�د العق(�ة _@

لها مادة _@
  (ترجمة غ"A رسم:ة)  "التأدي%:ة أو اإلرهاب:ة". 



9 
 

ال المحا¢م  نتائج  أو  تفاص:ل  للعامة عن  أنه تم اإلعالن  يQدو  أي ردود. وال  اء  عسك8.ة. وهكذا تظل اإلجراءات مغطاة  الخ"!

 36بQعض ال0.ة. 

  

اء الQارز.ن، فإن الف8.ق ال   .20 @ أن االفتقار إl الشفاف:ة ف:ما يتعلق بهذە القضا�ا �حول دون إجراء تحق:قات ف8.ق الخ"! ABح ^
@_

^ هذە الحالة، ال يت 
uفون �ال0عة المناسQة  يزال �شعر �القلق ألن أعضاء التحالف، وال س:ما الممل²ة الع�8:ة السعود�ة _@

انتها¢ات   القضائ:ة وأن المحا¢مات قد ال تعكس خطورة  التحق:قات والمالحقات  ^ متا�عة 
محتملة  واالجتهاد والشفاف:ة _@

. ل ^
 لقانون الدوl̂ اإل�سا�@

  

^ االنتها¢ات المزعومة المتعلقة �الغارات الج(.ة،   .21
اء الQارز.ن مع أهم:ة التحقيق _@ @ يتفق ف8.ق الخ"! ABح ^

عالوة عy ذلك، _@

ا أخرى   اء عy مدى السنوات األر�ــع الماض:ة أنواع{ فإن هذا ل¦س هو الموض(ع الوح:د الذي يتطلب االهتمام. حدد ف8.ق الخ"!

  ^
cdا�{ من االنتها¢ات الQارتكبتها   التحالفأعضاء  قوات التحالف أو قوات مدعومة من  �أن    لالعتقاد   تدعو   لةقو ا معيوجد أس  ،

^ األعمال  
^ ذلك العنف الج¸º̂، وتجن:د األطفال واستخدامهم _@

، والتعذ�ب، �ما _@ ^
@Èذلك ما يتعلق �االحتجاز التعس ^

�ما _@

 القتال:ة. 

  

االدعاءات   .22 الQارز.ن، �دحض  اء  الخ"! ف8.ق   yردودهم ع ^ معرض 
@_ الفرد�ة  الدول  التحالف و+أو  قام  الحاالت،  �عض   ^

و_@

.ن  نÈ@  المقدمة بñساطة، دون تقد�م أي تفاص:ل عن أي تحق:قات مكتملة. عy س%:ل المثال،   /01 ^
التحالف خالل ردە _@

^ السعو   2020األول+أ*ت(�ر  
^ العمل:ات القتال:ة. تدر.ب األطفال كجنود _@

لم يتم تقد�م    37د�ة و�عادتهم إl ال:من للمشاركة _@

ة. و�المثل، رفضت اإلمارات الع�8:ة المتحدة Fش�ل قاطع مزاعم   A"هذە االدعاءات الخط ^
أي دل:ل عy إجراء أي تحقيق _@

^ أي وقت س:طرة  
االنتها¢ات المتعلقة �ممارسة أفرادها لالحتجاز، ونفت أن تكون اإلمارات الع�8:ة المتحدة قد مارست _@

^ ال:من. فعل:ة عy أما*ن االحتجاز  
اء �القلق من أن مثل هذا اإلن�ار    38أو المحتجn.ن _@ �قوض  الشامل  وqشعر ف8.ق الخ"!

ام الذي �دع:ه التحالف �المساءلة المالئمة.  @ c"االل 

  

فقط   .23  @ ABحادثت ^
@_ تحق:قاته  الحوادث  لتقي:م  ك  c"المش الف8.ق  اختتم  �التق8.ر،  المشمولة  ة  c"الف هذە  @ خالل  ABمتعلقت  A"غ

@  �الغارات الج(. ABال الحادثتU ح8.ة للتحالف و ة. تتعلقQا ترجع لشهر آذار+مارس  ��مزاعم ضد القوات ال� 2018،39حدى القضا

 
^ يرتكبها األأ   36

cdد ال�ا أن استخدام القضاء العسكري �جب أن �قتu عy الجرائم العسك8.ة عy وجه التحد
}
اء الQارز.ن سا�ق فراد  شار ف8.ق الخ"!

^ التعامل معها من خالل المحا¢م المدن:ة: انظر الفقرة  العسك8.ون، مع اسQعاد االنتها¢ات الجس:مة لحقوق اإل�سان ال
@ëQ¸ي ^

cd390   593والحاش:ة  
  . A/HRC/45/CRP.7من 
الQارز.ن، 37 اء  الخ"! لف8.ق  الثالث   ê̂الرس التق8.ر   yع التحالف  األول+أ*ت(�ر    7  رد  .ن  الرا�ط:   متاح.  22الفقرة    ،012020/  yع 

www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx.  االّدعاءوصف    تم  yأنه  ع    A"مسند "غ    lإ
  حقائق." 

الQارز.ن،   38 اء  الخ"! لف8.ق  الثالث   ê̂الرس التق8.ر   yع المتحدة  الع�8:ة  اإلمارات  الموقع: 11فقرة  ال،  2021أب8.ل  ن¦سان+   6رد   yع متاح   ،
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx ^

ا مزاعم ضد اإلمارات الع�8:ة المتحدة _@ ت أ�ض{ A"مالحظة: أث .
الموجهة إl اإلمارات الع�8:ة المتحدة   2020يوليو  تموز+   14هيئات األمم المتحدة األخرى لحقوق اإل�سان: انظر عy س%:ل المثال الرسالة المؤرخة  

^ �حاالت اال من المق
@dوب المعاملة أو العق(�ة القاس:ة أو الالإ�سان:ة أو المهينة، والف8.ق العامل المع @À ە من A"ب وغ�^ �التعذ

@dختفاء  رر الخاص المع
^ س:اق م�افحة اإلرهاب ، ف:ما يتعلق �

^ بتعn.ز وحما�ة حقوق اإل�سان والح8.ات األساس:ة _@
@dوالمقرر الخاص المع å̂الطو A"االختفاء الق0ي أو غ

^ مرافق احتجاز غ"A رسم:ة تف:د التقار.ر �أنها خاضعة لس:طرة قوات االمارات
^ والتعذ�ب لرجل محتجز _@

@Èالع�8:ة    الق0ي المزعوم واالحتجاز التعس
 :yع متاح  المتحدة. 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25364 .  
39s://www.spa.gov.sa/2144674http  
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.ن األول+أ*ت(�ر   الف8.ق    40. 2016ب¿نما األخرى لشهر 01/ اسنتاجات  �التفص:ل  الذي يوضح   ^
@Èالصح الب:ان   lإ و�النظر 

اء الQارز.ن لد�ه مخاوف من أن ك، فإن ف8.ق الخ"! c"ن األول+أ*ت(�ر    المش. /01 ^
  2016التحق:قات ال تQدو شاملة. القض:ة _@

^ الم:اە    12عy س%:ل المثال تتعلق �احتجاز القوات الQح8.ة للتحالف لـ  
^ قوارب ص:د _@

ا (1سعة رجال وثالثة أطفال) _@ شخص{

.ا.  c".إر رات    41قQالة  الم"! األفراد واعتقالهمو�¿نما �قدم  اض �عض  c"ن، وتفاص:ل �عض عمل:ات نقل  الع.nفإن    42، المحتج

^ وسوء معاملة المحتجn.ن، وال   !ûك ال يتصدى لالدعاءات المتعلقة �االحتجاز �معزل عن العالم الخار c"تحقيق الف8.ق المش

أشخاص  ثمان:ة  �أن  االدعاءات   yع الحجز  Uانوا  يرد   ^
@_ مرة  آخر  شوهدوا  أن  �عد  ط(.لة،  ات  c"لف المفقودين  عداد   ^

@_

 43السعودي. 

  

^ النطاق الèامل لالنتها¢ات المزعومة ضد قواتهم األمن:ة؛   .24
ام أعضاء التحالف �التحقيق _@ @ c"ال yارز.ن عQاء ال يؤكد ف8.ق الخ"!

من أجل اس:فاء التحق:قات للمعاي"A الدول:ة ف:ما يتعلق �االستقالل:ة والح:اد والفعال:ة والشمول:ة والمصداق:ة والشفاف:ة؛  

^ ذلك المالحقات القضائ:ة. ومن أجل اال 
�جب متا�عتها �اإلجراء المناسب، �ما _@ ^

cdنتها¢ات الُمث%تة ال 

  

 44سلطات األمر الواقع  . 3

  

اف   .25 c"لالع  
}
استعدادا أقل  ل²نها  التحالف،  من  أفراد  ضد  إجراءات  اتخاذ   lإ الحاجة  عن  الواقع  األمر  سلطات  ت  ع"!ّ وقد 

. �االنتها¢ات المحتملة من جانب   @ ABأفرادها، ناه:ك عن اتخاذ إجراءات ضد األفراد المسؤول 

 

26.  ^
^ ردها _@

اء الQارز.ن، شددت سلطات األمر الواقع عy الحاجة إl   2021مايو أ�ار+ _@ عy التق8.ر الرسê̂ الثالث لف8.ق الخ"!

 l̂وقدول متا�عة "المساءلة الجنائ:ة الدول:ة" لمسؤو " ^
cالسعودي اإلمارا� æ̂.8ادة وأعضاء القوات المسلحة،  التحالف "األم

^    45إضافة إl المل¦ش:ات والجماعات المسلحة والمرتزقة من دول أخرى أمام المحا¢م الوطن:ة والدول:ة. 
،  2021يوليو  + وز تمّ _@

�ات ج(.ة @À عن @ ABلغ الف8.ق ب¹جراء تحق:قات جنائ:ة ضد المسؤول�
Ë
. تمت اإلشارة عy وجه التحد�د إl إجراءات  دةمحّد   أ

^ استهدفت  
cdال الج(.ة  �الغارة  يتعلق  التحالف و "المرتزقة" ف:ما  ا] عy ق:ادة  ^ ح�مت [غ:اب:{

cdى    الصالةالمح�مة ال ال²"!

^ ضح:ان. 
46واألطفال _@

  

  

 
  السابق.  المرجعنفس  40
انظر   المرجعنفس   41 وو1ش:  رايس  هيومن  تق8.ر  خالل  من  ك  c"المش الف8.ق   yع عرضها  تم  قد  القض:ة  هذە  إن  ق:ل  السابق. 

www.hrw.org/news/2019/08/21/yemen-coalition-warships-attack-fishing-boats .  
42   lك إ c"ات التحالف، وته8.ب  وخلص الف8.ق المشUاإل�الغ عن تحر 

}
رة عy األ�شطة المنخرطة فيها، وتحد�دا أن االعتقاالت Uانت ردود فعل م"!

^ جازان، مع نقل أر�عة من أصل 
قلوا أوً� إl سلطة التحالف _@

ُ
^ وقت الحق  12األسلحة، وأن المحتجn.ن ن

@_  lلحكومة ال:من:ة. سلطات اإ  
ا أنظر  43   . A/HRC/42/CRP.1من  600الفقرة أ�ض{
الفاعل  44  Â̂ هللا كحركة س:اس:ة  أنصار  أن  ^ صنعاء، ح:ث 

@_ الموجودة  السلطات   lإ لإلشارة  �ستخدم فقط  الواقع"  األمر  "سلطات  مصطلح 
 ." @ ABدعم من جماعة مسلحة �شار إليها �اسم "الحوثي� ،º̂¦الرئ  

الQارز.ن،   45 اء  الخ"! لف8.ق  الثالث   ê̂الرس التق8.ر   yع الواقع  األمر  سلطات  2021�ار+مايو  أ  25رد  :yع متاح   ،
www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx  

^ رّدها عy قائمة المسائل،  46
اء الQارز.ن _@   متاح عy:  ، 2021 تموز+يوليو  14رسالة سلطات األمر الواقع إl ف8.ق الخ"!

HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx/ARwww.ohchr.org/ . دوQالمراجع أن ي  yات الج(.ة ع� @uشأن الFى الصالة   ال²"!
 ^
.ن األول+أ*ت(�ر  8( صنعاء _@ ^ ضح:ان، صعدة ( حافلة) وال012016/

    ). 2018آب+أغسطس  9_@
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^ الرد عy االنتها¢ات المزعومة من .27
جانب موظفيها. تم رفض العد�د    ب:د أن سلطات األمر الواقع لم تظهر نفس الحماس _@

من المزاعم Fش�ل Fس:ط دون إظهار التحق:قات ذات الصلة. هذا هو الحال، عy س%:ل المثال، ف:ما يتعلق �مزاعم تجن:د 

^ األعمال القتال:ة، وانتهاك حقوق المحا¢مة العادلة. 
^ العد�د من الموضوعات، تصف سلطات    47األطفال واستخدامهم _@

@_

اء الQارز.ن �أنها 1سند إl مصادر ُوصفت عy نحو مختلف �أنها "غ"A مث%تة"   ^ توصل إليها ف8.ق الخ"!
cdاألمر الواقع النتائج ال

  ^
ُب�ت _@ ^ مقا�لة إعالم:ة 

:ة لسلطات  ، وافق وز.ر الخارج2021مايو  أ�ار+ أو "غ"A مؤكدة" أو "غ"A موثوقة" أو "معاد�ة". _@

^ السنوات الست الماض:ة"، مع التأ*:د عy أن  
ف، عy أنه "�جب محاسQة الجميع عy ما فعلوە _@ /t األمر الواقع، هشام

 48األمم المتحدة �حاجة إl "إثQات ذلك" [االنتها¢ات المزعومة]. 

  

^ تموز+ يوليو   .28
اء الQارز.ن �عزمها ع 2021_@ y إ�شاء لجنة تحقيق وطن:ة مستقلة.  ، أ�لغت سلطات األمر الواقع ف8.ق الخ"!

^ تقار.ر الف8.ق قد أح:لت إl السلطات المختصة، عy الرغم من انتقادهم لمصادر الف8.ق  
وأفادوا �أن االدعاءات الواردة _@

(عy  ول¦س القاعدة  إال أن القل:ل من اإلجراءات المحددة Uانت واضحة. تم:ل التحق:قات إl أن تكون اسثنائ:ة    49وأساليQه. 

  ^
المهاج8.ن _@ احتجاز  ^ مركز 

الذي وقع _@ ^ الحادث 
الداخل:ة _@ األوl̂ لوزارة  التحقيق  ^    2021مارس  آذار+ س%:ل المثال، 

@_

^ إجراء التحق:قات المناسQة، عy الرغم من عدة سنوات من اإل�الغ  50صنعاء)
. إن استمرار إخفاق سلطات األمر الواقع _@

lإما إ A"ل الف8.ق، �شQيرتكبها أفرادها.   تجاهل إهمال مقلق أو المسق من ق ^
cdمتعمد لخطورة االنتها¢ات ال 

  

  االسنتاج  . 4

  

محدودة   .29 تخذ سوى خطوات 
ُ
ت لم  ال:من.   ^

@_ السائد  العقاب  من  اإلفالت  إزاء  �القلق  �شعر  الQارز.ن  اء  الخ"! ف8.ق  يزال  ال 

@ عن االنتها¢ات ABة المسؤولQلحقوق اإل�سان    الجس:مة  لمحاس l̂واللقانون الدو l̂لقانون الدو   ^
^ قد ير_c �عضها  اإل�سا�@

cdوال ،

 A"قدمان تفس�اإلجراءات  اع الجاري وتعق:د  @ ال"@ @ أن  ABح ^
الدول:ة. _@ الجرائم  ات، فإن  إl مرتQة  A"التأخ  لQعض 

}
 جزئ:ا

}
  ف8.ق ا

اء   عن إجراء التحق:قات والمالحقات القضائ:ة.  راسخ�شعر �القلق إزاء وجود أدلة عy إحجام  الخ"!

  

   المساءلة Fشأن العدالة غ"A الجنائ:ة   . ب 

^ الحصول عy س%:ل     51تتخÎ المساءلة نطاق العدالة الجنائ:ة.  .30
  انتصاف �التحد�د، �جب فهمها إزاء خلف:ة حق الضحا�ا _@

الحق:قة والعدالة والتع(.ض.   lالوصول إ� الشاملة قد   52فّعال وحقوٍق متعلقة  االستجا�ة  @ أن العد�د من جوانب  ABح ^
@_

 
اء رد سلطات األمر الواقع عy التق8.ر الثالث لف8.ق  47 �ار+مايو أ 25الQارز.ن، الخ"! 2021  :yمتاح ع ،  

/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspxchr.org/ARwww.oh  
48   ^

@_ ب�ت  س¿Qاس:ان،  ت:م  أجراها  ف:له،  دو.شه  اع،  @ ال"@ منطقة  ف،  /t هشام  مع  الرا�ط: 2021ا�ار+مايو    26مقا�لة   yع متاحة   ،
www.dw.com/en/houthi-backed-foreign-minister-we-are-not-the-ones-making-a-mess-of-yemen/av-57204988  

اء 49 الخ"! ف8.ق   lإ الواقع  األمر  سلطات  من  المسائل  رسالة  قائمة   yع ردها   ^
@_ ^    الQارز.ن 

عy:  2021تموز+يوليو    14_@ متاحة   ،
www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx وجه الخصوص، ت¸تقد سلطات األمر الواقع عدم وجود yوع .

^ تق8.ر الف8.ق. مn.د من 
  المعلومات التع8.ف:ة _@

  لمn.د من التفاص:ل عن القض:ة.  A/HRC/48/20من  51أنظر الفقرة  50
السا 51 االنتها¢ات  والمؤسسات عن  والقانون:ة واألخالق:ة لألفراد  الس:اس:ة  المسؤول:ة  تناول  النطاق  "عمل:ة واسعة  �أنها  المساءلة  �قة  ُوصفت 

^  لحقوق اإل�سان وكرامته." تق8 
^ �المساءلة _@

@dالعام المع @ ABاء التابع لألم ) الجزء الرابع. هذا يتضمن مجال واسع من 2011(  ا t.الن�.ر ف8.ق الخ"!
حا�ا.  اإلجراءات المحتملة خارج نطاق العدالة الجنائ:ة Fشأن أفراد أو مؤسسات تتحمل مسؤول:ة إنتها¢ات �اإلضافة إl مجال من االستجا�ات للض

اء الQارز.ن عy مسألة التع(.ضات للضحا�ا.  ^ المناقشة التال:ة يركز ف8.ق الخ"!
@_ 

^ االنتصاف والج"! لضحا�ا  405-403الفقرات     A/HRC/45/CRP.7مn.د، أنظر التق8.رلل 52
؛ المQادئ األساس:ة والمQادئ التوجيه:ة Fشأن الحق _@

؛ مفوض:ة األمم المتحدة السام:ة لحق ^
ة للقانون الدوl̂ اإل�سا�@ A"لحقوق اإل�سان واالنتها¢ات الخط l̂ان،  وق اإل�ساالنتها¢ات الجس:مة للقانون الدو
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  lحتاج لالنتظار إ�اع، من @ مع الضحا�ا، أن تأخذ خطوات للتخف:ف    الشاور عy    الملح عy السلطات، بناءً   مرحلة ما �عد ال"@

^ منه الضحا�ا �
، عy س%:ل المثال، المساعدة الطب:ة والدعم    53الوقت الحاl̂. من األذى الذي �عا�@ A"يوجد حاجة ملّحة لتوف

  º̂النف å̂االجتما    ^
ها من المساعدات الماد�ة. التوظ:ف و والمساعدة _@ A"ما قال متحّدث مع ف8.ق    54السكن والغذاء وغUو

�ة ج(.ة:   @À ا�حه لضحا /t ^
اء الQارز.ن _@  الخ"!

ة للغا�ة   A"انت عائلة فقUاء /t مكنها�طعام. لم تتلق أي مساعدة من أحد �عد الحادثة  ال  �الèاد 

  دامت لديهم شهر فقط.    ]منظمة إ�سان:ة[�اسثناء �ضع منتجات غذائ:ة من 

ا من أثر نفº̂ شد�د. فقد   ^ التعامل مع آثار جسد�ة جراء االنتها¢ات، إنما أ�ض{
^ ال:من، ل¦س فقط _@

^ ضحا�ا عد�دون _@
�عا�@

ور.ات األساس:ة ألنفسهم ولعائالتهم.   @uال A"ل ع¦شهم وقدرة توفQون س A"المعلومات المتاحة  ال²ث �مكن و.جب تQادل 

 
ً
، عم® @ ABأو م�ان وجود أقارب مختف A"حول مص  A"مكن توف�^ معرفة الحق:قة. 

افات �حق الضحا�ا _@ c"اع    ^
cdاالنتها¢ات ال�

ات عy اإلجراءات،  .  حدثت A"ور.ة،  و.مكن إدخال تغي @uدها ك�^ تم �الفعل تحد
cdأد�@ حد من احتمال تكرار  ال lللتقل:ل إ

  55االنتها¢ات. 

 حكومة ال:من   . 1

لإلغاثة المؤقتة أو التع(.ضات ط(.لة األمد للذين عانوا من تأث"A االنتها¢ات  برنامج �شط إما  ل:من  ا ¦س لدى حكومة  يQدو أنه ل  .31

اع الحاl̂. و  @ عد  لجنة الوطن:ة للتحقيقلعy ما يQدو، إن اخالل ال"@
ُ
و.Qدو أ�ضا أنه   56توص:ات مفّصلة حول التع(.ضات،   ال ت

^ هكذا توص:ات. �المقا�ل، يQدو 
عت"! موض(ع ُ�فّضل أن يتم    ال يوجد آل:ة ضمن الحكومة ال:من:ة للQحث _@

ُ
أن التع(.ضات ت

اع.   @  الQحث �ه �عد نها�ة ال"@

 التحالف  . 2

تقد�م   .32  ^
@_ تنظر   ^

cdال كة  c"المش اللجنة  تأس¦س   lإ التحالف  أشار  الQارز.ن،  اء  الخ"! لف8.ق  الثالث   ê̂الرس التق8.ر   yع ا  رد{

ار   @Àالذين تأثروا �ـ"أ lمقصودة."" ن:جة عمل:ات عجان%:ةالمساعدات الطوع:ة إ A"أخطاء غ yو   57سك8.ة "تنطوي ع  ^
@_

�ات  2020  عام @À ا حوادث ستة�^ �ال:من التابع لمجلس األمن أنه تم دفع تع(.ضات لضحا
@dاء المع ، تم إعالم ف8.ق الخ"!

^ حn.ران+يونيو     58ج(.ة. 
^ أشار  إليها التحالف _@

cdالستة ذاتها ال Â̂ دو أن الست حاالت هذەQ.أشار التحالف   59. 2019و  

^ ب:ان، 
^  إl الدعم المادي الطوå̂ ال   حينها _@

ە _@ A"من    113ذي تم توف ç"*حالة متعلقة �الحوادث الستة هذە ما مجموعه أ

 
اع: برامج التع(.ضات (أ @ @ العام Fشأن التع(.ضات عن العنف 2008دوات س:ادة القانون للدول المارة �مرحلة ما �عد ال"@ ABة لألم�)؛ والمذكرة اإلرشاد

اعات ( @  ). 2014الج¸º̂ المتصل �ال"@
^ المQادئ األساس:ة والتوج 53

اء الQارز.ن تعب"A "ضح:ة" �المعd@ الموجز _@ ، المQدأ  المتعلقة  يه:ة  �ستخدم ف8.ق الخ"! ^ االنتصاف والج"!
 . �8الحق _@

^ تتوفر حال:ا ع"! األمم المتحدة والمنظمات غ"A الحكوم:ة الوطن:ة والدول:ة �اإلضافة إl  ف�قّر   54
cdارز.ن �أهم:ة المساعدة الQاء ال امج 8.ق الخ"! ال"!

 الثنائ:ة. 
ات، عy س%:ل المثال،   55 A"و قد تتضمن التغي @ ABموظف A"اك وتغيQور.ة لقواعد االش @uات ال A"م  التغي�تنظ:م ترت¿Qات االحتجاز وط8ح إجراءات تقد

 ش�اوى مت¿نة. 
التع(.ضا 56 المثال، ال �ذكر  للتحقيق عy س%:ل  الوطن:ة  اإل التق8.ر الثامن للجنة  ر مع  @uالتوصت  النتصافل ة  الوح:د  شارةت أو ج"! ال  ^

ة  : ظهر _@
^ ال:من (l̂ الموجهة للمجتمع الدو

^ ادعاءات حقوق اإل�سان _@
 ). 2020: التق8.ر الثامن: عمل اللجنة الوطن:ة للتحقيق _@

اء 57 .ن األول+  7، الQارز.ن رد التحالف عy التق8.ر الرسê̂ الثالث لف8.ق الخ"!   عy الرا�ط التاl̂:   متاح،  24الفقرة ، 2020أ*ت(�ر 01/
www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx   

^ لأنظر  58
ïال:من التابع لمجلس األمنالتق8.ر النها�� ^

@dاء المع  .  124الفقرة  S/2021/79 ف8.ق الخ"!
59. www.sabanew.net/viewstory/50870   ات� @uال :Â̂ دها�^ تم تحد

cdات ج(.ة ال� @À الستyع   ^
^ ق¦س _@

@dق8.ة الراقة ب ^
خ:مة زفاف _@

^ مدي8.ة المخا، ت
@_ ^

@dس؛ مجمع سكñمدينة ع ^
^ مدينة عñس؛ م¸شأة تعبئة م:اە الشام _@

^ ق8.ة ب¦ت سعدان ومسشÈ@ عñس _@
عز؛  حجة و�"ï الم:اە _@

ل  @ ^ تعز. م"@
@_ (uدار الن) !"دار ص ^

@_ 
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^ ر.ال سعودي. 
�ات الج(.ة الستة هذە �سQة ض}:لة من الـ 60مليو�@ @uل ال

É
^ تم اإلشارة إليها "لإلجراءات    18ل²ن 1ش�

cdحالة ال

اف بوق(ع خطأ   c"الرغم من التو "المتعلقة �المساءلة" أو ح:ث تم االع yع " ^
@dة هذە  تق. ç"*أ ^

ص:ة بتوف"A المساعدة الماد�ة _@

^ حقق فيها الف8.ق وح:ث قّدم    السQعةالحاالت. عالوة عy ذلك، تتضمن الحاالت الستة واحدة فقط من الحوادث  
cdال

ك لتقي:م الحوادث توص:ات للدفعات المال:ة قQل   c"واضحة لشمول حاالت   61. 2019العام  منتصف  الف8.ق المش A"غ A"المعاي

 ^
ك لتقي:م الحوادث �المساعدة المال:ة.   _@ c"أو» فيها الف8.ق المش ^

cdالحاالت ال ^
@_ cdعادها، حQالدفع أو اس 

 

ك لتقي:م الحوادث قد   .33 c"هذە الحاالت مبهمة. من المعلوم أن الف8.ق المش ^
عy نحو مماثل، عمل:ة تحد�د المستف:دين _@

كة ع"!   c"اللجنة المش lات ج(.ة محددة. قّدم �عض المساعدة إ� @À ا�ا   تحد�د أسماء ضحا ووفرت جمع:ات الضحا�ا أ�ض{

د قوائم �األسماء للسلطات. ل²ن  
É
" لم يتلقوا أي دفعات.   يؤك @ ABات ج(.ة "مستحق� @À ا�اء الQارز.ن أنه يوجد ضحا  ف8.ق الخ"!

ة  62 A"عانون جراء إصا�ات خط�للح:اة و�"c أطراف    –وهذا يتضمن ضحا�ا  المثال إصا�ات مهددة  ^ ذلك عy س%:ل 
�ما _@

^ أي ش�ل من أش�ال  
cÈمستمر لعدة سنوات من دون تل ^ !dا عالج ط�ها من حاالت العجز الدائم. احتاج �عض الضحا A"وغ

  المساعدة الماد�ة.  

34.   ^
cdاء    راجعها الوثائق ال ألف ر.ال سعودي    40الQارز.ن 1ش"A إl أن مQلغ التع(.ض الُمتوû@ هو، عy س%:ل المثال،  ف8.ق الخ"!

  l̂آالف دوالر   10(حوا   æ̂.8الغ أقل. أمQمع العلم أن �عض العائالت قد تلقت م ، ^
�فَهم أن مQالغ أقل تم    63) لعائلة متو_@ُ

اإل�صاالت    yع الموجود  ح  ال0/ و.ختلف   . @ ABمصاب ألشخاص  أنها  ال  –تحد�دها  الدفعات  لهذە  وصف  يتضمن  Qعض 

مساعدات إ�سان:ة "طوع:ة" إزاء "أخطاء غ"A مقصودة" من قQل عمل:ات التحالف العسك8.ة. تلcÈ الف8.ق معلومات حول  

  lنامج وغ:اب اإلجراءات الشفافة إ ضحا�ا يتلقون مQالغ مال:ة مختلفة إلعاقات مماثلة. أدى عدم اإلعالن الج:د عن ال"!

^ المناطق  عدم إدراك  
العد�د من الضحا�ا ك:ف:ة تقد�م االدعاءات أو متا�عة قضا�اهم. وقال متحدث للف8.ق أن الضحا�ا _@

@ للتحالف مما �عّرضهم   ABاتهامهم �أنهم داعم lاألموال ألنه قد يؤدي إ ^
cÈالم عن تلèخشون ال�ُ @ ABتحت س:طرة الحوثي

واالحتجاز. و  اعتQار لالعتقال  أن   yاألدلة ع Â̂ االعتQار عند تصم:م  قل:لة   ^
@_ أخذها  قد تم  العمر  أو   å̂الن(ع االجتما ات 

@ أن الف8.ق يرحب �مQادرة   ABح ^
نامج أو تنف:ذە. Fش�ل عام، يQدو أن المشاورات Uانت قل:لة مع مجموعات الضحا�ا. _@ ال"!

ا Fش�ل غ"A مالئم و  نامج ال يزال انتقائ:{ ر الذي  تقد�م �عض المدفوعات للضحا�ا فإنه �عت"! أن ال"! @uمناسب لمعالجة ال A"غ

 لحق �الضحا�ا ولتوف"A سQل االنتصاف.  

إl معرفة   .35  ëانه س كة. Uما  c"المش اللجنة  وتك(.ن ووال�ة  طب:عة  المعلومات حول  المn.د من  الQارز.ن  اء  الخ"! ف8.ق  طلب 

 @ ABمفروز.ن ب) @ ABذلك عدد المنتفع ^
المدفوعة حcd اآلن، �ما _@ المQالغ  ن(ع الج¸س والسن) ومQالغ    تفاص:ل Fشأن طب:عة 

وتوز.ــــع   نامج  ال"! لتصم:م  المتQعة  والعمل:ة  المساعدة  وتقي:م  الضحا�ا  تحد�د  ذلك   ^
@_ (�ما  الدفعات  و�جراءات  التع(.ض 

^ العمل:ة وماذا Uانت الوسائل المستخدمة  طلب  االموال). Uما  
الف8.ق الحصول عy معلومات حول مدى تدخل الضحا�ا _@

ة إعداد التق8.ر لم يتم توف"A معلومات اضاف:ة.   لإلعالن عن المساعدة c"ة ف� المتوفرة. لغا

 
 . المرجع نفسه: ألف دوالر) 700مليون ر.ال سعودي (أقل من  2.593م المذكور Uان الرق 60
61   yة الج(.ة ع� @uانت الU هذە الالئحة ^

اء الQارز.ن السا�قة المتضمنة _@ ^ Uانت ضمن تحق:قات ف8.ق الخ"!
cdا ال�^ ق¦س. الإحدى القضا

@dب ^
زفاف _@

@    18للتفاص:ل عن الـ ABالمدع lإما إ A"1ش ^
cdقض:ة ال @ AB.ّ8العسك @ ABأنظر التق8.ر    العام : ^

@dاف بوق(ع خطأ تق c"أو االعA/HRC/45/CRP.7   @ ABالفقرت 
   . 377و 373

^ الملف 62
  .مصادر tّ.ة _@

^ الملف 63
 .مصادر ووثائق tّ.ة _@
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 لطات األمر الواقع س  . 3

ا  .36 ^    وقمع حق   Uما هو الحال مع مQادرات التحقيق والمقاضاة، Uانت سلطات األمر الواقع �المجمل أقل تجاو�{
الضحا�ا _@

حت سلطات األمر الواقع أن تقوم دول التحالف بتوف"A االنتصاف.   c"ادرتها حول "الحل الشامل لوقف الحرب" إقQم ^
@_

اع ل²نها لم 01/ إl أي مسؤول:ة ل   تع(.ضات @ ^ توف"A االنتصاف لللألشخاص المتأث8.ن �ال"@
 ضحا�ا. سلطات األمر الواقع _@

ة إعداد التق8.ر، أعلنت وزارة داخل:ة  64 c"ة واحدة خالل فQمناس ^
أن األموال ستوفر للجرû ولعائالت  سلطات األمر الواقع  _@

^ حادثة مرفق احتجاز المهاج8.ن. 
اء الQارز.ن عy معلومات حول ما إذا تم توف"A أو لم �حصل     65الذين قتلوا _@ ف8.ق الخ"!

  66توز.ــــع األموال للتع(.ض. 

 االسنتاج  . 4

@ من   .37 ABم مستوى مع�تقد ^ موضع �مكنها 
@_ Â̂ المستمر، السلطات اع  @ ال"@ �فرضها  ^

cdال الصع(�ات  االنتصاف  �الرغم من 

أن توّسع برامج اإلغاثة المؤقتة وتجعلها أ*"ç شفاف:ة حcd تتمكن لألموال والخدمات الالزمة  للضحا�ا اآلن. �مكن للسلطات  

Uما �مكن للسلطات أن تتخذ إجراءات أخرى مثل توف"A المعلومات لعائالت    .للضحا�امن التخف:ف من المعاناة الحال:ة  

@ حول مصائر أو أما*ن تواجد أق�8ائهم ABلمنع تكرار     67.المختف @ ABاإلجراءات والموظف ^
ور.ة _@ @À ات A"مكن إحداث تغي�

^ العمل عy س:اسة وحزمة تداب"A ش. االنتها¢ات 
ام والQدء _@ @ c"مكن للسلطات االل�املة أ*"ç �خصوص إعمال حق التع(.ض  

امج   . جميع ال"! ^
  – سواء Uانت طب:عتها مؤقتة أو شاملة    –لضحا�ا االنتها¢ات الجس:مة لحقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�@

ذ Fش�ل يراå̂ ن(ع الج¸س والسن. 
ّ
نف

ُ
صّمم �التعاون مع الضحا�ا وأن تصمم وت

ُ
68�جب أن ت 

 

 المQادرات الدول:ة    . ج 

^ سد فجوة المساءلة   .38
^ إجراء محدد �مكن أن يتخذە المجتمع الدوl̂ للمساعدة _@

^ العام الما»@
اء الQارز.ن _@ ح ف8.ق الخ"! c"إق

للتعامل مع   اع  @ ال"@ الرئ¦س:ة ألطراف  المسؤول:ة  أو 1ش:ت االنQاە حول  التقل:ل من   lإ التوص:ات  ال:من. ال تر̂� هذە   ^
@_

�فتقد للوسائل والقدرة عy إجراء  االنتها¢ات.  @Àالوقت الحا ^
@_ ^

@dال:م l̂تعكس اسنتاجات الف8.ق أن النظام العد Â̂ إنما

@ عن   ABةتحق:قات مستقلة وذات مصداق:ة و�جراء محا¢مات للمسؤول A"حقوق اإل�سان    االنتها¢ات الخط A"ش�ل يتوافق ومعايF

ور.ة الست�مال المجهودات الوطن:ة و.كرر دعوته لمn.د من الدعم    أن إجراءات دول:ة�   ا الدول:ة. يcÈQ الف8.ق مقتنع{  @À ستكون

 واإلجراءات الدول:ة الفور.ة.  

 
حة ل 64 c"ة الحرب ضد الجمهور.ة ال:من:ة" (حل شامل ل"الوث:قة المق�^ الجزء  2020أب8.ل  ن¦سان+ نها

" دعت ،المعنون "إعادة اإلعمار والتع(.ض). _@
اع. Uمل ت األمر الواقع دول التحالف لإلسلطا @ ام ب¹عادة اإلعمار �اإلضافة إl التع(.ض عن الذين تأثروا �ال"@ @ c" دول التحالف  دعت الوث:قة    ا  lدفع  إ

اع   @ القانون    و أقتu عy الذين عانوا من انتها¢ات قانون حقوق اإل�سان  �(ال  التع(.ض وذكرت األموال للتع(.ض عن مختلف األشخاص المتأث8.ن �ال"@
 ^
كة تحت رعا�ة األمم المتحدة  إl  دعت الوث:قة    ا Uم.  )اإل�سا�@ c"لتطبيق إعادة اإلعمار والتع(.ض مماثلة لآللتأس¦س لجنة عل:ا مش  ^

cdال²(.ت ال ^
:ة _@

^ و�حتالل (�عد اجت:اح تم إدارتها من قQل األمم المتحدة 
 ).  1991-1990العراق لل²(.ت _@

65   ê̂ارز.ن الرسQاء ال ^ تق8.ر ف8.ق الخ"!
سلطات األمر الواقع  . �مكن إ�جاد ب:ان وزارة داخل:ة  51الفقرة    A/HRC/48/20تفاص:ل القض:ة متوفرة _@

 www.ansarollah.com/archives/421005 . عy الرا�ط: 
الهجوم عy محطة وقود موجودة داخل مجمع عسكري،     66 ^ عy ت(."c  أشار  Fشأن 

çالحو�  ŷالعل:ا محمد ع الثور.ة  اللجنة  أثñت  أنه  رئ¦س  إذا 
@  وجود  التحقيق   ABمدني  @ ABالتع(.ض:    ،الوف:اتب �دفع  ام  @ c"االل الدفاع  وزارة   yع س:كون 

.https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1401617157021122566?s=20 
ح 67 c"ارز.ن قد اقQاء ال ا  Uان ف8.ق الخ"!

}
^ لألشخاص المفقودين. أنظر التق8.ر:  سا�ق

@dتأس¦س سجل وطA/HRC/39/43   ح( 111الفقرة  .( 
Children and Reparations: Past Lessons and New Directions, on, Dyan Mazurana and Khristopher Carlsأنظر   68

Innocenti Working Papers  ،2010(اليو�س:ف  .( 



15 
 

  

^ العام   .39
@_2020 .l̂مكن أن يتخذها المجتمع الدو�الQارز.ن خمس إجراءات محددة  اء  69، حدد ف8.ق الخ"!

أوال يو̂» أن     

. ثان:ا حث مجلس األمن عy توسيع الئحة   A"المح�مة الجنائ:ة الدول:ة من دون تأخ lال:من إ ^
�ح:ل مجلس األمن الوضع _@

@ للعق(�ات �ح�م القرار   ABوالقانون  2014(   2140األشخاص الخاضع l̂أساس انتها¢ات قانون حقوق اإل�سان الدو yع (

 
}
. ثالث ^

مماثلة لتلك الم¸شأة  لل:من    ة جنائ: مرتكزة عy العدالة ال  مستقلة   دول:ة الف8.ق ب�¹شاء آل:ة تحقيق    و»ا، أ الدوl̂ اإل�سا�@

^ ذلك الوال�ة    ا سور.ا وم:انمار. را�عا، دعمن أجل  
^ المحتملة (�ما _@

ïل أش�ال االختصاص القضا�U الدول الثالثة الستخدام

^ ومقاضاة جرائم الحرب ا
^ محا¢مها المحل:ة. خامس{ القضائ:ة العالم:ة) للتحقيق _@

^ ال:من _@
ط(.لة  ا، بوصفها مQادرة  لمرتكQة _@

ح  األمد  c"ق� ال:من:ة  ال،  والسلطات   l̂الدو المجتمع  �شارك  أن  مح�مة  ف8.ق  مثل  خاصة،  مح�مة  إ�شاء  حول  حوار   ^
@_

^ 1سه:ل محا¢مة الذين يتحملون أ*"! قدر من المسؤول:ة عن الجرائم الدول:ة 
^ "مختلطة" للمساعدة _@

   ال:من.  _@

40.   @ ABالعام ^
^ مناقشة أمور المساءلة.   2021- 2020_@

@_ l̂ة أ*"! للمجتمع الدوQارز.ن إشارات أول:ة عن رغQاء ال رأى ف8.ق الخ"!

  .  ملموسة   عمل:ة إنما، �جب أن تتحّول �ارقات األمل هذە إl إجراءات

^ �دا�ة Uانون األول+د�سم"!   .41
اء الQارز.ن _@ ^ تموز+يوليو    2020تم دعوة ف8.ق الخ"!

لتقد�م ملخص إl اللجنة الفرع:ة    2021و_@

 . ^ لمان األورو�! ^ ال"!
^ ولحقوق اإل�سان _@

اير   11_@ ^ القرار    2021شQاط+ف"! لمان األورو�! ) حول  RSP(  2021+ 2539إتخذ ال"!

^ ال:من
^ والس:ا̂¼ _@

^ والدول األعضاء عy استخدام جميع  الوضع اإل�سا�@ @ أمور أخرى، حث اإلتحاد األورو�! ABذلك القرار، ب .

القضائ:ة   الوال�ة  تطبيق مQدأ  إم�ان:ة  المسؤول:ة مع مالحظة  الجس:مة  ^ االنتها¢ات  !dلديها لتحم:ل مرتك الوسائل المتاحة 

(�ات العالê̂ الخاص �حقوق اإل�سان والتابع لالتحاد  إl �0/ نظام العق  ا Uما دع   70. الجناةالعالم:ة للتحقيق مع ومقاضاة  

^ للشؤون   السا̂� لالتحاد األورو�! الممثل   + المفوض:ة  نائب رئ¦س  الهدف ودعا  ^ من أجل فرض عق(�ات محددة  األورو�!

^ المالحقات القضائ:ة    الخارج:ة والس:اسة األمن:ة الدول األعضاء إl دعم جمع 
المستقQل:ة والنظر األدلة بهدف استخدامها _@

اف عy العمل:ة.  /tإ�شاء لجنة مستقلة لإل ^
القرار    _@ ^ الوصول إl العدالة أ*د 

الوحش:ة _@ ^ دعم ضحا�ا الجرائم 
@ëQ¸ي   .أنه 

^ والدول األعضاء إl اتخاذ "إجراءات حازمة" تجاە إحالة مجلس األمن التابع    �اإلضافة إl ذلك، دعا القرار االتحاد األورو�!

@ لعق(�ات مجلس األمن. لألمم المت  ABالمح�مة الجنائ:ة الدول:ة وتوسيع قائمة األشخاص الخاضع lال:من إ ^
   71حدة للوضع _@

 

  إl المح�مة الجنائ:ة الدول:ة وتوسيع الئحة العق(�ات    اإلحالة مجلس األمن:    إجراء  . 1

األول+د�سم"!   .42 ^ Uانون 
الQارز.ن عy فرص  2020_@ اء  الخ"! ف8.ق   ^

@Îة    تهحQلمخاط  lاألمن  أعضاء  األو ^ مجلس 
إجتماع    _@

^   �72ص:غة آر.ا. 
^  :�ان  Uل من �لج:�ا وجمهور.ة الدومي¸  االستضافةشارك _@

إيرلندا  جتماع  اال رعا�ة  و�ستون:ا وألمان:ا وشارك _@

 
. التوص:ة السادسة ح:ال ضمان مفاوضات السالم 402-392الفقرات    A/HRC/45/CRP.7والتق8.ر    99، الفقرة  A/HRC/45/6أنظر التق8.ر   69

 @ ABيتم تضم ^
cdام المساءلة وال c"ش�ل م تناولها احF ^

 القسم الثالث أدناە.  نفصل _@
70  ^

@_ ^ لمان األورو�! اير  11قرار ال"! ^ ال:من ( 2021شQاط+ف"!
^ والس:ا̂¼ _@

 . 25) الفقرة F2539 +2021 )RSPشأن الوضع اإل�سا�@
. لن �كون هذا أول قرار �خاطب مسألة المساءلة �عد اإللحاح المتكرر للمجتمع الدوl̂ إلتخاذ خطوات للتأ*د من أن 27المرجع نفسه، الفقرة   71

تحقيق   أجل  من   l̂الدو للقانون  ا 
}
وفق مقاضاتهم  يتم  االنتها¢ات   ^ !dللمرتك دائمة  اع  1س(.ة  @ القرارات  "@ المثال،    (RSP)  2017+ 2727(عy س%:ل 

^ العام  (RSP)  2017+ 2848و
�اإلشارة إl إحالة الوضع إl المح�مة الجنائ:ة الدول:ة والوال�ة القضائ:ة العالم:ة وكذلك توسيع نطاق   2018) و_@

اء الQارز.ن (القرار وال�ة   .  (RSP) 2018+ 2853ف8.ق الخ"!
@ الQارز.ن الم 72 ABواإلقل:مي @ ABاء الدولي ، ف8.ق األمم المتحدة للخ"! ^

@Èال:من و.طالب ب¹نهاء ب:ان صح ^
^ �ال:من �طلع مجلس األمن عy الوضع _@

@dع
^ ال:من إl المح�مة الجنائ:ة الدول:ة اإلفالت من العقاب

 ).  U 2020انون األول+د�سم"!  3( وتوسيع نطاق العق(�ات، و�حالة الوضع _@
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^  �  ،نتظمش�ل متوف"A ملخص للمجلس Fهو جاهز لو اسنتاجاته  قّدر الف8.ق فرصة توف"A ملخص عن و (كعضو جد�د). 
ما _@

^ ال:من.   
  ذلك خالل إجتماعاته الرسم:ة لمناقشة الوضع _@

  

^   المساءلة  توف"A إl    لحاجةل  إشارته  األمن  مجلس  متا�عة  مشاهدةUان من دواå̂ ال0ور   .43
^ .  ال:من  Fشأن  قراراته  _@

 تمه:د   _@

^    2564  القرار 
اير  + شQاط   25(_@ ورة أن تمتثلعy "  التأ*:د   األمن  مجلس  أعاد   المثال،  س%:ل  عy)،  2021ف"! @À   جميع  

اماتها   األطراف @ c"القانون   �موجب  الل   l̂ما   ، الدو�   ^
^   الدوl̂   القانون أح�ام    ذلك  _@

  اإل�سان   لحقوق   الدوl̂   والقانون   اإل�سا�@

ورة ضمان    حسب االنطQاق،  @À د
É
^   نتها¢اتعن ا  المساءلة و.ؤك

^   اإل�سان  حقوق  وتجاوزات  القانون الدوl̂ اإل�سا�@
  ." ال:من   _@

 

^  ال  إlمجلس األمن  ل  دعوات  وّجهت Uما   .44
   إجراءنظر _@

É
^ والقانون    عن المساءلة    Fشأنز  حوار مرك

إنتها¢ات القانون الدوl̂ اإل�سا�@

.مكن أن �شمل هذا الحوار آل:ات  و  73مجلس األمن الشهري حول ال:من.   اجتماع  جدول أعمال  ضمنالدوl̂ لحقوق اإل�سان  

ا االستماع إl   .الضحا�ا  و�نصاف المساءلة لضمان العدالة   @ طراف  األ وقد �شمل أ�ض{ ABالمعني @ ABجب  و .  وذوي الصلة   ال:مني.

^ مداوالت مجلس األمن Fشأن ال:من. 
  دمج قضا�ا المساءلة Fش�ل أ*"! _@

 

45.   ^
اير    25_@ العق(�ات، مع االستخدام  أدرج مجلس األمن إسم سلطان صا   2021شQاط+ف"! ^ نظام 

لح ع:ضة ع:ضة زابن _@

^ قرار مجلس األمن رقم  
^ والقانون الدوl̂ لحقوق اإل�سان المنصوص عل:ه _@

  2140الواضح لحي�:ات القانون الدوl̂ اإل�سا�@

^ ال:من  األعمالUأحد فئات  
^    دائرة. وUان سلطان زابن مدير ة األوlمرّ ل ل المهددة للسالم واألمن واالستقرار _@

ïالتحقيق الجنا�

الممنهج   االعتقال  واستخدام  التخ(.ف  Fس:اس:ة  وث:قة  صلة  ذات  "منصQه  وUان  صنعاء   ^
@_ الواقع  األمر  لسلطات  التابع 

ا." ا من ال  وUان    74واالحتجاز والتعذ�ب والعنف الج¸º̂ واالغتصاب ضد �ساء ناشطات س:اس:{ ناح:ة  تأث"A هذا اإلدراج محدود{

^    زابنالزمن:ة. تم اإلعالن عن وفاة  
 75. 19وعزت �عض التقار.ر الصحاف:ة سñب الوفاة لإلصا�ة �كوف:د    2021  ن¦سان+أب8.ل_@

  

اء الQارز.ن�حث   .46 ^  مجلس األمن عy    ف8.ق الخ"!
عy أساس انتها¢ات    ه�موجب نظام عق(�اتإدراج مناصب أخرى  النظر _@

^ ذلك توسيع نطاق األشخاص المحددين �ما يتجاوز أولئك الذين ي¸تمون  
^ �ما _@

فقط  قانون حقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�@

اع المستمرة لالنتها¢ات الجس:مة  الطب:عةتوصل إl معرفة  للوذلك إl سلطات األمر الواقع   @   .من قQل جميع أطراف ال"@

 

 
^ �ال:من التابع لمجلس األمن  أنظر التق8.ر  73

@dاء المع ^ لف8.ق الخ"!
ïالنها�،  S/2021/79    ضا م  159الفقرة�العبور نحو مينديز،    نسبراأرتا  ا(أ). أنظر أ

المجتمع المفت(ح،  :  العدالة ال:من، (مؤسسات   ^
انتقال:ة ومساءلة ط(.لة األمد _@ ^ من أجل عدالة 

@dال:م  ^
المد�@ المجتمع  ، ) 2021آراء مختارة من 

اير  الصفحة  . 34الصفحة ، 2021شQاط+ف"!
المتحدة   74 األمم   ^

@_ األمن  لمجلس  الموحدة  القائمة  �حسب  الرا�ط:    والمتاحةالمعلومات   yع
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 

75east.-www.arabnews.com/node/1838106/middle  
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اء الQارز.ن أدل¦س لدى  ، ل2021تموز+يوليو    31حcd تار.ــــخ   .47 ^ ال:من    إحالة الوضعمجلس األمن إl  ة 1ش"A إl م:ل  ف8.ق الخ"!
@_

الدول:ة الجنائ:ة  المح�مة   lلعدم ق:ام    ومع ذلك، ال   . إ ^
ïد�Qب مñاألمن  يوجد س مجلس األمن  ذا مارس  �و   . ذلك � مجلس 

 nقوم �مساهمة جوه8.ة له�^ هذە القض:ة، فإنه 
^ اب قن العم فالت حالة اإل.مة  سلطاته _@

   76 ال:من. _@

 

 قد اتخذ Uان التحالف  .48
}
^ تعل:قاته إl ، وذكر هذە التوص:ة نم�التحد�د  ا موقف

اء الQارز.ن_@   : ف8.ق الخ"!

ز  ا  ت أول(.ةل¦سول²نها    ،الف8.ق من أول(.ات  اإلحالة إl المح�مة الجنائ:ة الدول:ة    تعت"! 
É
^ الذي يرك

@dلشعب ال:م

^ للمصالحة    التال:ةالخطوات  و   الuاعFش�ل أ*"! عy إنهاء  
ا   العدالة   و�حقاق  والتعا_@   العدالة  وسائل  وفق   وطن:{

^ ال:من:ة   صافت ناال و 
cdالسالم تحقيق �عد  إقرارها  س¿تم وال   ^

  77. ال:من _@

 

49. � A"ام �أن هذا الرد    ش c"ارز.ن ��ل احQاء ال ^ توص:ف طب:عة وهدف اإلحالة إl المح�مة الجنائ:ة الدول:ة.  ف8.ق الخ"!
@_ ïÎخ�

^ أو تمنع  عدى ت إحالة ال تفهكذا  
@dالعمل الوط yأمام من"!    تحقيق المساءلة ب، ل²نها 1سمح  هع ^

تقتu المح�مة  �الفعل،  .  إضا_@

 " yالجنائ:ة الدول:ة ع ŷ:انت القض:ة    "78. االختصاص الت�مU مقبولة أمام المح�مة الجنائ:ة الدول:ة إذا A"تكون الدعوى غ

ا عy إجراء  تمت  ق:د التحقيق أو  
}
المقاضاة من قQل دولة ذات اختصاص، ما لم تكن تلك الدولة غ"A راغQة أو غ"A قادرة حق

^ القضا�ا ذات الصلة ومقاضاة  �ذا أثñت ال:من (أو دول أخرى)  و   79. التحقيق أو المقاضاة
أنها مستعدة وقادرة عy التحقيق _@

ا، لن تتمكن المح�مة الجنائ:ة الدول:ة  .  مرتكبيها، فس¿تم منع المح�مة الجنائ:ة الدول:ة من التuف  التعامل مع    سوىثان:{

النا  التجعدد صغ"A من القضا�ا  اع  ة عن  @ ^ ال:من. فل¦س لديها الموارد الالزمة وال الوال�ة لتكون آل:ة  "@
القضائ:ة  ا_@ لمالحقة 

 ^
@dالس:اق ال:م ^

^ ال:من والدول األخرى  .  األساس:ة لجميع القضا�ا الناشئة _@
و�التاl̂ ستظل استجا�ة السلطات القضائ:ة _@

  ذات الصلة محور.ة. 

 

الدول:ة   .50 الجنائ:ة  ^  1شدد    من شأنها أناإلحالة إl المح�مة 
@dال:م الس:اق  المساءلة ضمن  @  عy أهم:ة  ّABالمجتمع  وتب إقرار 

  ^
cdالجرائم الدول:ة ال� l̂ت وترتكبالدوQالتمه:د ل  ارتك ^

�جب التطرق إليها. Uما تمت المالحظة _@ ^
cdال:من وال ^

نظام روما  _@

^ ضمان عدم إفالت الجرائم الدول:ة من العقاب األسا̂¼ 
. و�ذا س¿تم إحالة وضع ال:من إl  ، لدى المجتمع الدوl̂ مصلحة _@

@ اإلعتQار إجراءات جميع   ABه أفضل:ة األخذ �ع�المح�مة الجنائ:ة الدول:ة، فإن تحقيق المح�مة الجنائ:ة الدول:ة س:كون لد

^ فهم االنتها¢ات المرتكQة 
ز Fش�ل جوهري _@

É
^ ال:من:ة. وقد �ساهم تحق:قها المرك

^ الuاع عy األرا»@
األطراف المشاركة _@

 
^ المعركة ضد اإلفالت من العقاب: أنظر التق8.ر  مشاركة مح�مة الجنائ:ة امجلس األمن  عy س%:ل المثال، تأ*:د   76

)  S/RES/2150  )2014لدول:ة _@
 تمه:د.  

الثالث، 77  ê̂الرس اء  الخ"! ف8.ق  تق8.ر   yع التحالف  األول+أ*ت(�ر   7  رد  .ن  الرا�ط:    والمتاح،  15الفقرة    ،2020  01/  yع
www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx   

 .  1نظام روما األسا̂¼ الفقرة  78
ا غ"A مقبولة إذا قررت هكذا دولة، �عد التحقيق، عدم مقاضاة القض:ة ما لم �كن هذا القرار  ). 1(17نظام روما األسا̂¼ الفقرة  79 تكون القض:ة أ�ض{

ا عن عدم الرغQة أو عدم القدرة عy المقاضاة ^ ما إذا Uانت (أ) اإلجراءات الوطن:ة ).  2(17الفقرة    :ناشئ{
يتم تحد�د عدم الرغQة من خالل النظر _@

 A"ان يوجد تأخU ة الشخص من المسؤول:ة الجنائ:ة أو (ب) ما إذا�ر لهتهدف إl حما ^ اإلجراءات يتعارض مع ن:ة تقد�م الشخص إl العدالة  ال م"!
@_ 

@ تحد�د عدم القدرة من خالل   .Fش�ل مستقل أو محا�د و�ط8.قة تتفق مع تقد�م الشخص إl العدالة   أو (ج) ما إذا Uانت اإلجراءات لم تتم َّABيتع
^ أو عدم توفرە، فإن الدولة غ"A قادرة عy جلب المتهم أو 

@dالوط ^
ïأو الجوهري لنظامها القضا� ŷèب االنه:ار الñسF انU النظر ف:ما إذا  yالحصول ع

 ). 3(17أو غ"A قادرة عy تنف:ذ اإلجراءات �أي ط8.قة أخرى: الفقرة  األدلة والشهادات الالزمة
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، يتوجب عy المح�مة الجنائ:ة الدول:ة السماح بتقد�م  نظام روما األسا̂¼ و�التاl̂ مساعدة مQادرات وطن:ة للمساءلة. �ح�م  

    80آراء ومخاوف الضحا�ا وأخذها �االعتQار. 

 

51.  
ً
@ الجهود عy المصالحة وألم الجراح مع السë̂ نحو تحقيق العدالة بنفس الوقت. �الفعل، ما    عالوة A"مكن ترك�عy ذلك، 

اء الQارز.نسمعه  ^ السë̂ نحو تحقيق هذە   ف8.ق الخ"!
ة تحق:قاته عy مدى السنوات األر�عة الماض:ة هو الرغQة _@ c"خالل ف

^ عنه أو تحي:دە ب¹سم أهداف س:اسة  
ط أسا̂¼ لتحقيق السالم ط(.ل األمد وال �جب تأج:له أو التغا»@ /t األهداف. فالعدل

  أخرى.     

 تأس¦س آل:ة تحقيق مرتكزة عy العدالة الجنائ:ة   . 2

52.  cÈQارز.ن  ف8   يQاء ال ا .ق الخ"! @ لي آلمماثلة لذات وال�ة  مرتكزة عy العدالة الجنائ:ة لل:من،    مستقلة  تأس¦س آل:ة تحقيق ل  داعم{ ABت  

لهيئة كهذە   �مكن  م:انمار وسور.ا.   ^
الدوl̂  جمع و _@ للقانون  الجس:مة  �االنتها¢ات  المتعلقة  األدلة  توح:د وحفظ وتحل:ل 

  l̂والقانون الدو ^
الجنائ:ة  اإل�سا�@ ــع اإلجراءات  الملفات من أجل 1سه:ل و01.ــ الدول:ة و�عداد  لحقوق اإل�سان والجرائم 

الوطن:  القضائ:ة  الهيئات  أو  المحا¢م  مستوى   yوذلك ع l̂الدو القانون   A"لمعاي ا 
}
وفق والمستقلة  أو    ةالعادلة  اإلقل:م:ة  أو 

اح سوى القل: .  الدول:ة c"كسب هذا االق�، لم  ^
^ العام الما»@

ا مدى محدود�ة الموارد   .ل من الزخم_@ قد �عكس هذا جزئ:{

اء الQارز.ن حول أدوار    كون هناك التQاس قد �ذلك  وأزمة السيولة لألمم المتحدة. ك 19 كوف:د  انشار جائحة خالل     ف8.ق الخ"!

  وهيئة كهذە.  

 

الQارز.ن    �ستمر  .53 اء  الخ"! ^  ف8.ق 
^ جم _@

المحتملة    علعب دورە _@ �االنتها¢ات والجرائم  المتعلقة  المعلومات  وحفظ وتحل:ل 

.    للجناةوتحض"A الئحة t.ة   @ ABالمحتمل 
É
 عن آل:ة ترك

ً
®�ز عy جمع األدلة وتحل:لها و�عداد ملفات  مع ذلك، هذا ل¦س �د

^ تحق:قات و 
^ أو الدوl̂ المستوى   عy  –العدالة الجنائ:ة   محا¢مات القضا�ا الستخدامها المحتمل _@

@dستخدم هذان  .  الوط�

ا، @ ؤهال ممنهج:ات مختلفة و.تطلQان   النوعان من التحق:قات، عy األقل جزئ:{ ABة للموظف @ A"س%:ل  ف8.قركز الي. ت مم yع ،

  yاتالمثال، عQأنماط انتها¢ات  إث عدّ .  هاتاج نت حول اسم بتق8.ر عام  قو �.  وتحل:ل مجموعة من الحوادث إلظهار 
ُ
آل:ة    وت

أو  ألدلة الداعمة إلثQات ارت�اب ج8.مة من قQل فرد ا  جمع وت – مصفوفة جرائمعy العدالة الجنائ:ة   ة تكز مر   ستقلةم تحقيق

@ أفراد معيّ  ABالعدالة الجنائ:ة من .  ن yجمعها الف8.ق ستكون مف:دة لهذا الغرض، فإن آل:ة تركز ع� ^
cdأن المواد ال @ ABح ^

  و_@

^ أدلة
@_ ç"*س%:ل المثال صلةال   ذات شأنها التعمق أ yالعمل المستمر ل، ع ^

^ الممارسات تنعكس _@
لجنة التحقيق  . الفروق _@

  الدول:ة المستقلة المعن:ة �الجمهور.ة الع�8:ة السور.ة واآلل:ة الدول:ة والمحا�دة والمستقلة حول سور.ا.  

  

^ م:انمار وسور.ا �مفاه:م العدالة الدول:ة. فا و�ن آل:ة تحقيق كهذە Â̂ غ"A مرتQطة Fش�ل وثيق .54
، عy س%:ل المثال،  آلل:ات _@

ط أن يتم ضمان    ع ملفاتها كذلك ممشاركة    ُ�قصد منهتم تصم:مها Fش�ل   /0F (ذلك دول ثالثة ^
هيئات إقل:م:ة ووطن:ة (�ما _@

الجمع:ة العامة  �مكن أن يتم إ�شاؤە من قQل  ل هيئة كهذە ال يتطلب إجراء من قQل مجلس األمن، إنما  : حما�ات معينة. 1شك

 
 ).  3(68نظام روما األسا̂¼ الفقرة  80
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المتحدة اإل�سان.   لألمم  حقوق  مجلس  ^  عy    81و+أو 
@_ الهيئة  هذە  لمثل  المحتملة  الفائدة  العمŷ  ضوء  الدعم  تقد�م 

اء الQارز.نللمالحقات القضائ:ة المستقQل:ة، عy المست(.ات الدول:ة أو اإلقل:م:ة أو الوطن:ة، �شجع     النظر �جد�ة   ف8.ق الخ"!

    �شاء هيئة كهذە.  إل 

 مقاضاة الدول الثالثة   . 3

^ لديها وال�ة محتملة عy الجرائم الدول:ة   .55
cdارز.ن بشجيع الدول الQاء ال ^  سواء    – يتابع ف8.ق الخ"!

عy أساس ج¸س:ة الجا�@

.   –أو الضح:ة أو الوال�ة القضائ:ة العالم:ة   @ ABا، مقاضاة األفراد المسؤول }Qان ذلك مناسU لمتا�عة التحق:قات ب¸شاط وحيثما 

^ تقد�م ش�اوى أمام المحا¢م الوطن:ة أو لدى    والم�اتب�شطت المنظمات غ"A الحكوم:ة  
^ العد�د من الQلدان _@

القانون:ة _@

  yل السلطات المختصة: عQا من ق�^ قضا
@ التحقيق _@ A"ة القضائ:ة أو تحف�^ محاولة إلح:اء هذە الوال

سلطات إنفاذ القانون _@

@ وفس%:ل المثال، الش�اوى المتعلقة �ال:من الُمقدمة   ABاألرجنت ^
�ختلف األفراد الذين     82ر�سا و��طال:ا والممل²ة المتحدة. _@

@ الدول،   ABاع. التعاون ب @ ^ بيع السالح إl أطراف ال"@
@_ @ ABناشط lإ @ ABوس:اسي @ AB.8تم رفع هذە الش�اوى ضدهم من قادة عسك

ها من أش�ال المساعدة القانون:ة المتQادلة) �م A"س%:ل المثال، ع"! مشاركة مواد التحقيق وغ yكنه أن  (ع  A"ش�ل كبF عزز�

و.واصل الف8.ق 1شجيع الدول الثالثة عy استخدام ش�Qاتها المؤسس:ة ب¸شاط   احتماالت مثل هذە المالحقات القضائ:ة. 

^ القضا�ا ذات الصلة إلجراء المالحقات القضائ:ة.  
 لتQادل المعلومات ذات الصلة واستخدام محا¢مها المحل:ة _@

 مQادرة مختلطة ط(.لة األمد   . 4

^  أثار   .56
اء الQارز.ن العام الما»@ مع إعطاء مثال    –لتعاون المجتمع الدوl̂ مع السلطات ال:من:ة  االحتمال ط(.ل األمد  ف8.ق الخ"!

ورة إجراء مناقشة حول هذا الن(ع من التعاون، ال س:ما لتقي:م مستوى  بنفس الوقت،    " المح�مة المختلطة. " @À lأشار إ

  yام ع @ c"و االهتمام واالل ، ^
@dردود المستوى الوط   .l̂د من  ال و.رى الف8.ق أنه   83المجتمع الدو.nيزال يوجد فائدة من إجراء م 

  كهذە.   المناقشات حول مQادرة

 

اع   . 5 @ ها من أش�ال الدعم ألطراف ال"@ A"ل الدول الثالثة وغQنقل األسلحة من ق  

اء الQارز.ن عن مخاوفه   .57 ّ ف8.ق الخ"! أطراف  إl  نقل األسلحة المستمر  إزاء  الجوه8.ة  عy مدى األر�ــع سنوات الماض:ة ع"!

ة الموثقة   A"ال:من �الرغم من االنتها¢ات الخط ^
اع _@ @ ^ والمستمرة  ال"@

.  لقانون حقوق اإل�سان الدوl̂ والقانون الدوl̂ اإل�سا�@

 
É
^ االضطالع �مسؤول:اتها  تقuّ أن دول كهذە    إعتقادە  ط الضوء عyوقد سل

ام  Fشأن   _@ c"ضمان اح ^
 84القانون الدوl̂ اإل�سا�@

 
 �قرار اآلل:ة الدول:ة والمحا�دة والمستقلة حول سور.ا  تأسست   81

ً
(تم    A/RES/71/248، التق8.ر  71/248  الجمع:ة العامة لألمم المتحدة  عم®

  ^
@_ األول+د�سم"!    21اعتمادە  تأسست  U2016انون  م:التحقيق    آل:ة).   ^

@_ �قرار نمار  االمستقلة   
ً
اإل�سان    عم® حقوق  التق8.ر  39/2مجلس   ،

A/HRC/RES/39/2   ^
 ).   2019أ�لول+س%تم"!  27(تم اعتمادە _@

ناشونال، أنظر عy س%:ل المثال. المحا*ة الدول:ة،  82 c"ل إن�    . 2021و 2020وي للوال�ة القضائ:ة العالم:ة لعام التق8.ر السنترا
Universal Jurisdiction Annual Report 2021, and Annual Report 2020 JurisdictionUniversal Trial International,  

وط  397-396، الفقرات  A/HRC/45/CRP. 7أنظر التق8.ر   83 اء الQارز.ن الحاجة ل0/ ^ ذلك نظام . Uما الحظ ف8.ق الخ"!
موات:ة داخل ال:من �ما _@

 . ح�م موحد 
^ الفقرة  هو  هذا المتوجب  84

اع المسلح غ"A الدوl̂ �ح�م القانون الدوl̂    1949األر�عة لعام    من اتفاق:ات جن:ف  1_@ @ ^ ال"@
و.عت"! قا�ل للتطبيق _@

 : ^
^ العر_@

^ اللجنة الداإل�سا�@
، القاعدة ول:ة للصل:ب األحمر دراسة حول القانون الدوl̂ اإل�سا�@ ^

   . 144العر_@
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اماتها �موجب معاهدة تجارة األسلحة و  @ c"مستوى   85. أن �عض الدول قد ت¸تهك ال lهذا الدعم إ c_ذلك، قد ير yعالوة ع

ا �ما يتعارض مع القانون الدوl̂. ارت�اب األ معاونة ومساعدة   وعة دول:{   86عمال غ"A الم0/

^ ما �خص بيع األسلحة،    الق(.ة الرغم من التوص:ات  � .58
^ تقار.رە السا�قة _@

اء الQارز.ن _@ دول ثالثة  تا�عت  من قQل ف8.ق الخ"!

.طان:ا العظê و�يرلندا الشمال:ة   89الجمهور.ة اإلسالم:ة) و�يران (   88وفر�سا   �87ما فيها كندا  دعمها    90والممل²ة المتحدة ل"!

^ ذلك ع"! نقل األسلحة. 
اع �ما _@ @ ^ أوائل   91ألطراف ال"@

اير   _@ ، أعلنت الوال�ات المتحدة عن وقف دعمها  2021شQاط+ف"!

الهجوم:ةما سّمته "ال ^ مساعدة الممل²ة    "لعمل:ات 
المحافظة عy الحق _@ ^ ذلك بيع األسلحة مع 

^ �ما _@
@dال:م اع  @ ال"@  ^

@_

^ الدفاع عن س:ادة وسالمة أراضيها. 
 لل¸شاط المتوقف.   ترك هذا �عض الغموض Fشأن النطاق الدقيق   92الع�8:ة السعود�ة _@

عن93 المتحدة  الوال�ات  المتحدة.   وأعلنت  الع�8:ة  لإلمارات  األسلحة  بيع  إتمام  ^ Uانون     94ن¿تها 
@_ ^ Uانت 

cdال و��طال:ا  

+يناير   ^
قد أعلنت   95إلمارات الع�8:ة المتحدةللممل²ة الع�8:ة السعود�ة وا قد ألغت تراخ:ص تصدير الصوار.ــــخ  2021الثا�@

 
^ إرت�اب جرائم دول:ة متمنع   85

عينة،  معاهدة تجارة األسلحة نقل األسلحة التقل:د�ة أو ما يتعلق بها إذا Uان للدولة الجهة معرفة أنها سوف 1ستخدم _@
^ قQل إعطاء التف( 3(6الفقرة  

ام القانون الدوl̂ اإل�سا�@ c"حاالت أخرى، من الدول المستوردة اح ^
.ض لتصدير ). Uما تتطلب معاهدة تجارة األسلحة، _@

@ الدول األعضاء ذات الصلة �معاهدة تجارة األسلحة،    7األسلحة: الفقرة   ABمن معاهدة تجارة األسلحة. من ب êطان:ا العظ. الممل²ة المتحدة ل"!
للمجلس   الموحد  الموقف  وط  /t  ^

@_  @ ABملزم  ^ األورو�! اإلتحاد  أعضاء  أن  وكندا. Uما  وفر�سا  الشمال:ة  ^     CFSP/2008/944و�يرلندا 
Uانون   8_@

^ تدير صادرات التكنولوج:ا والمعدات العسك8.ة.    2008األول+د�سم"! 
cdكة ال c"تعّرف األح�ام المش ^

cdال 
، الفقرة مسؤول:ة الدول مواد لجنة القانون الدوl̂ المتعلقة � 86

}
وعة دول:ا  .  عل:ه  عليقوالت 16عن األفعال غ"A الم0/

^ ن¦سان+أب8.ل     . 630الحاش:ة رقم   414الفقرة    A/HRC/45/CRP.7أنظر التق8.ر   87
^ ما يتعلق ب¹عالن كندا _@

إعادة التفاوض Fشأن أنه �عد    2020_@
  ^

السعود�ة للتأ*د  Uل حالة عy حدى من طلQات تراخ:ص تصار.ــــح التصدير إl  عقدها لنقل األسلحة للممل²ة الع�8:ة السعود�ة ستقوم �النظر _@
اماتهندي  من أنه يتم اتQاع القانون ال² @ c"العام   وال ^

^ معاهدة تجارة األسلحة. _@
@_2020  l̂ة حوا�مل:ار دوالر كندي من الصادرات  1.3، تلقت السعود

  l̂ة (ما مجموعه حوا�  �2020المئة من الق:مة اإلجمال:ة للصادرات العسك8.ة غ"A األم8.ك:ة): الحكومة ال²ند�ة، تق8.ر العام    67العسك8.ة ال²ند
  .  6ات العسك8.ة من كندا، ص. حول تصدير المنتج

Government of Canada, 2020 Report on Exports of Military Goods from Canada  
^ العام    انخفضتصادرات األسلحة الفر�س:ة �اإلجمال   88

�المئة) وتعزو وزارة الدفاع هذا االنخفاض إl األزمة الصح:ة العالم:ة   41(ب¸سQة    2020_@
^ العام  

^ تصل ق:متها قرا�ة    2020وغ:اب العقود الضخمة. ول²ن، أ*"! عمالئها Uانت الممل²ة الع�8:ة السعود�ة مع طلQات تم تلقيها _@
cd703.9وال  

  مليون يورو: أنظر: 
www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport-au-parlement-2021-sur-les-exportations-d-armement-de-la-

france. 
^ ل أنظر التق8.ر 89

ïال:من التابع لمجلس األمنالنها�� ^
@dاء المع  .  85- 84و  76الفقرات و  2الصفحة  S/2021/79 ف8.ق الخ"!

^ ما �خص اسئناف    ،630، الحاش:ة  A/HRC/45/CRP.7أنظر التق8.ر   90
^ تراخ:ص تصدير األسلحة إl الممل²ة الع�8:ة  _@

الممل²ة المتحدة النظر _@
^ أوائل تموز+يوليو  

ا �عد االسنتاج أن االنتها¢ات الدول:ة اإل�سان:ة من قQل الممل²ة الع�8:ة السعود�ة Uانت "حوادث منعزلة."    2020السعود�ة _@
}
وفق

 2020الممل²ة الع�8:ة السعود�ة خالل العام  الدول:ة، عy س%:ل المثال، ق:مة تراخ:ص التصدير العسك8.ة إl    لألرقام الصادرة عن وزارة التجارة
: أنظر: تق8.ر    U1.4ان أ*"ç من   ^

@dلي c"يناير    1وزارة التجارة الدول:ة  مل:ار جن:ه إس+ ^
تّموز+يوليو   ،U2020انون األول+د�سم"!    U2020-31انون الثا�@

  . 527ص.  2021
Department of International Trade, Strategic Export Controls: Country Pivot Report  

@ و�سQان:ا وجنوب أف8.ق:ا.  91 ABال:ا والص c"تنقل األسلحة تتضمن أس ^
cdالدول األخرى ال 

92-on-biden-president-by-remarks/2021/02/04/remarks-room/speeches-www.whitehouse.gov/briefing 
 .world/-the-in-place-americas 

�الفعل:   93 توضحت   ^
cdال الس:اسة   A"معاي إلرساء   �̂ A"األم ال²ونغرس  أعضاء  �عض  محاوالت  Fشأن 

letter/-congress-support-biden-https://theintercept.com/2021/05/27/yemen  أن يQدو  بيع   ومما  ستم  المتحدة  الوال�ات 
^ منطقة االرتفاعات العال:ة (ثاد)نظام الصوار.ــــخ الQال¦س:

ات �الك هوك    )Terminal High Altitude Area Defence(  ة الدفاع:ة _@ c"�)وهل:ك
 lة: إ�  الممل²ة الع�8:ة السعود

-saudi-to-helos-hawk-black-25-deliver-to-contracted-detail/sikorsky-news/news-www.janes.com/defence
 arabia. 

^ إتمام بيع الطائرة المقاتلة إف  94
ك:ة ن¿تها _@ A"35أ*دت اإلدارة األم  lها من المعدات الدفاع:ة إ A"ة المسلحة وغ A"ك والطائرات المس�ا c"ج(.¸ت س

  اإلمارات الع�8:ة المتحدة. أنظر:  
; 0913-04222021-milestone/Thu-new-hits-Office-Program-Missiles-Air-www.navair.navy.mil/news/Air

https://nycfpa.org/?p=5065.  
95breakdown.-country-sales-arms-coalition-uae-www.middleeasteye.net/saudi  
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^ �عض التطورات اإل�جاب:ة،   96تخف:ف قيود أخرى عy مب:عات األسلحة والمعدات. مؤخرا عن  
مددت ألمان:ا حظرها  و_@

^ آذار+مارس    97، 2021للممل²ة الع�8:ة السعود�ة حcd نها�ة العام  لتصدير األسلحة  
ق مجلس الدولة الQلج:æ̂  ،  2021و_@

É
عل

ا �عض تراخ:ص التصدير المحددة.  ^ 1ساهم بها مب:عات  و.كرر الف8.ق اإل  98مجدد{
cdشأن الط8.قة الF الغQعراب عن قلقه ال

^ استمرار ال 
اع األسلحة _@ @ ا واالنتها¢ات، و.دعو الدول الثالثة  "@ إl ال²ف عن تقد�م األسلحة وأش�ال الدعم العسكري  مجدد{

اع.  @   األخرى ألطراف ال"@

 
}
ة للط8.ق نحو السالم    . ثالثا @ A"المساءلة رك  

 

وري ضمان استدامة أي سالم مستب. لهذا، �جب   .59 @uال:من. و�التوازي، من ال ^
من األهم:ة القصوى وقف األعمال القتال:ة _@

  ^
@_ الضحا�ا  حقوق  ام  c"واح للمساءلة  األساس:ة  المQادئ  ذلك   ^

@_ �ما  اإل�سان،  ام حقوق  c"اح أساس   yع السالم  �قوم  أن 

ر   قة والعدالة وج"! الحق:  @uاع. و ال @ ^ ال"@
ا _@

}
^ الوقت الحاÀ@ غارق

^ ذلك  جهود 1ستمر ال. وال يزال ال:من _@
مQادرات  ع"!  ، �ما _@

الشامل   النار  إطالق  وقف  تطبيق   yع اع  @ ال"@ أطراف  لشجيع  ال:من،   lإ المتحدة  لألمم  العام   @ ABلألم الخاص  المQعوث 

 cdاتفاق سالم متفاوض عل:ه. وح lوالمجتمع  والتوّصل إ ^
@dكون األطراف والمجتمع ال:م�^ هذە المرحلة، هناك حاجة ألن 

@_ 

اء الQارز.ن �عض األف�ار حول ما �مكن الق:ام   @ االعتQار، �قّدم ف8.ق الخ"! ABمستعدين ألي عمل:ة سالم. آخذين ذلك �ع l̂الدو

^ ع  للتمه:د �ه اآلن  
مل:ة السالم وتوسيع آفاق عمل:ات العدالة  لـ"الط8.ق نحو السالم"، ودمج حقوق اإل�سان والمساءلة _@

 االنتقال:ة المستقQل:ة. 

 

اء الQارز.ن عy أن مQادرات العدالة االنتقال:ة الشاملة �جب أن تكون .60 د ف8.ق الخ"!
É
  تصم:م من    و�تقد�م وجهات النظر هذە، يؤك

. ومن الواجب أن تكون مدّعمة �المشاورات المناسQة مع الضحا�ا الذين �جب تمكينهم من لعب    ومل²:ة  ^
@dالمجتمع ال:م

للعدالة   أي مQادرة وتصم:مها وتنف:ذها. ومع أن عدد من جوانب أي حزمة شاملة  دور� رئ¦º̂ خالل مراحل وضع تصّور 

^ "مرحلة انتقا االنتقال:ة
^ ضمان أن  ستضطر إl انتظار دخول ال:من _@

ل:ة"، إال أنه، �مكن اتخاذ خطوات اآلن للمساعدة _@

 عمل:ة السالم نفسها تعمل عy دعم المساءلة الحال:ة والمستقQل:ة وتداب"A العدالة االنتقال:ة. 

 

اء الQارز.ن 1سل:ط الضوء عy أر�عة مجاالت عy وجه الخصوص، �اعتQارها مجاالت عمل محتملة:  .61  يّود ف8.ق الخ"!

 

 مول:ة عمل:ة السالم تعn.ز ش  . 1

 

حات من قQل   .62 c"ّدمت المق
ُ
اع. وق @ ة المشمولة �التق8.ر، برزت مجموعة متنّوعة من المQادرات الرام:ة إl إنهاء ال"@ c"خالل الف

اع  99المQعوث الخاص لألمم المتحدة إl ال:من، عy س%:ل المثال، وكذلك من قQل دول منفردة  @ . ولم �قQل جميع أطراف ال"@

حات. أي من هذە ا c"لمق 

 

 
96emirates.-saudi-arms-italy-/uswww.euronews.com/2021/07/06  
97breakdown.-country-sales-arms-coalition-uae-www.middleeasteye.net/saudi  
98; arabia/-saudi-to-arms-for-licences-export-suspends-state-of-council-www.esu.ulg.ac.be/belgian 
  www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=249991و
  . 15الفقرة  A/HRC/48/20راجع التق8.ر  99
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63.   @ ABالجمع ب yع @ A"ك c"ال انصب  المتحدة، فقد  ^ �0ّها المQعوث الخاص لألمم 
cdال الدول:ة  ق �مفاوضات السالم 

É
يتعل وف:ما 

@ من حكومة ال:من وسلطات األمر الواقع. ومن العام   ABل
ّ
اع عy الدخول    2015ممث @ ا، حّث مجلس األمن أطراف ال"@ فصاعد{

 ^
و_@ اع.  @ ال"@ إنهاء  بهدف  ^ حوار 

األمن  _@ قرار مجلس   2216   )2015  lإ األطراف  األمن  المثال، دعا مجلس  )، عy س%:ل 

ــع:  قة    اسئناف و01.ــ
É
ا من ب¿نها المسائل المتعل ^ تناول أمور{

cdتجري بوساطة من األمم المتحدة، وال ^
cdالمفاوضات الشاملة ال"

^ �الح�م، وذلك من أجل مواصلة عمل:ة االنتقال الس:ا̂¼ بهدف التوّصل إ
cÈحل تواف l  "åاألطراف    ود "  yاالتفاق ع lإ

ا لميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، �ما  
}
^ إl التعج:ل بوقف العنف، وفق

وط ال²ف:لة �أن تف�@ ال0/

^ ذلك هذا القرار والقرار  
 . ) 5الفقرة (  ") 2015(  2201_@

 

^ ذلك القرار، وطالب المجلس .64
ام بس(.ة الخالفات عن ط8.ق الحوار والشاور ... و.ؤكد  "جميع األطراف    ، _@ @ c"ال:من:ة �االل

^ ال:من " 
^ لجميع األطراف أن تتخذ خطوات ملموسة لالتفاق وتنف:ذ حل س:ا̂¼ �قوم عy توافق اآلراء لألزمة _@

@ëQ¸أنه ي  

 .  ) 6(الفقرة  

 

65.  :l̂العام �التا @ ABاألم lع:ه الحم:دة إلتاحة اسئناف عمل:ة انتقال س:ا̂¼  "تكث:ف مسا   طلب مجلس األمن، آنذاك واآلن، إ

وعة، �ما �شمل المرأة   عاته الم0/
É
^ وتطل

@dمطالب الشعب ال:م ^ !dمن:ة وتل�مة تحت ق:ادة 
É

تكون سلم:ة وشاملة للجميع ومنظ

^ مQادرة مج
@_ @ ّABالنحو المب yهادف، ع å̂و�صالح س:ا̂¼ واقتصادي واجتما ê̂سل A"لس التعاون  ال:من:ة، ابتغاء إحداث تغي

^ الشامل" 
@dوآل:ة تنف:ذها ونتائج مؤتمر الحوار الوط ^   . 100الخل:�!

 

@ حصول عمل:ة انتقال س:ا̂¼   .66 ABتمك ^
ا للغا�ة _@ ا خاص{ @ العام) دور{ ABعوث الخاص لألمم المتحدة (�صفته مّمثل األمQلعب الم�

^ اتخذها المQعوث الخاص
cdارز.ن �الخطوات الQاء ال  ناقّصا، ل²نه  شاملة. إذ يّرحب ف8.ق الخ"!

ّ
إلدماج الفئات الممثلة تمث:�

ال¸ساء   ذلك   ^
@_ (�ما  ناقّصا   

ّ
تمث:� الممثلة  الفئات  أصوات  إ�صال  لضمان  اإلجراءات  تكث:ف   lإ الخاص  المQعوث  �دعو 

و  @À ا). ومع قبول�^ ذلك را�طات الضحا
^ (�ما _@

رة  والشQاب وأفراد األقل:ات والفئات المهّمشة األخرى) والمجتمع المد�@

�مكن إدارتها، فإن cdاٍف حU ش�لF استكشاف أسال:ب إضاف:ة    الف8.ق  احتواء عمل:ة السالم yعوث الخاص عQّشجع الم�

 تأث"A عy الن:جة المحتملة ألي اتفاق سالم.  ت�افؤ الفرص للهذە األصوات أن يتوفر للضمان  

 

المجموعات وسط   .67 لQعض   l̂الحا اإلقصاء   yأحد األمثلة عU  الحظ ف8.ق ،" @ ABالطرف  @ ABب "المفاوضات   yع l̂الحا  @ A"ك c"ال

^ عام  
^ ال²(.ت �ق:ادة األمم المتحدة _@

^ المحادثات _@
@_ @ ABالمندو� @ ABارز.ن �قلق أن أقل من حفنة من ال¸ساء كن بQاء ال الخ"!

^ عام  2016
^ الس(.د _@

@ أي 2018101و_@ ABالسابق عن قلقه إزاء عدم تعي ^
^  . وUان الف8.ق قد أعرب _@

cdالحكومة ال ^
وز.رات _@

^ Uانون األّول+د�سم"!  
^  1022020تم 1شك:لها _@

@dمع ^
@dالمتحدة ف8.ق اسشاري ف المQعوث الخاص لألمم  ل مكتب 

É
. فش�

 
ا 13الفقرة    S/RES/2216راجع القرار   100 المتحدة دعم{ الخاص لألمم  المQعوث  الذي �قوم �ه  للعمل  الدعم  . وللحصول عy أحدث تعب"A عن 

تامة وفّعالة ومجد�ة: راجع ديQاجة القرار   لعمل:ة االنتقال ال:من:ة ولعمل:ة س:اس:ة شاملة �قودها ال:منيون و.مل²ون زمامها، و�مشاركة المرأة مشاركة
S/RES/2564 (2021)  .  

101International Crisis Group   ق األوسط رقم ^ ال:من، تق8.ر ال0/
 وفعال:ة _@

ّ
رات صنع السالم �ط8.قة أ*"ç شمو� آذار+مارس    18،  221، م"!

 . 7، الصفحة 2021
اء  102 ، رئ¦س ف8.ق الخ"! ^ اير  25الQارز.ن Fشأن ال:من أمام مجلس حقوق اإل�سان، خطاب السّ:د Uمال الجندو�!   . 2021شQاط+ف"!
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^ عام  
^ منتصف  �2018المرأة _@

^ عّمان مع �ساء مختارات من ستة أحزاب  2021، و_@
، عقد الف8.ق اجتماع لمدة خمسة أ�ام _@

^ ال103س:اس:ة �من:ة
ت مخاوف Fشأن القيود المتصّورة عy قدرة هذە المQادرات المختارة عy أن �كون  . و_@ A"وقت عينه، أث

^  104لها تأث"A ملموس عy اإلجراءات 
^ آخر إحاطة له أمام مجلس األمن _@

، أقّر المQعوث الخاص  2021حn.ران+يونيو    15. و_@

اع، �الحاجة إl عمل:ة  سلألمم المتحدة، مارتن غ8.في�  @ ^    س:اس:ة شاملة إذا أراد ال:من الخروج من حلقات العنف وال"@
cdال

اع وحقوقهم،  تعصف �ه @  إنه ال �د للس(.ة الس:اس:ة "من أن تضمن مصالح المتأث8.ن �ال"@
ً
أولئك    ل¦س فقط . وأضاف قائ�

اع و.قودونهالذين   @ ال"@ ال¸ساء والقا�د�مون  ^ وحرUات 
@dال:م  ^

المد�@ المجتمع  @ والشQاب خالل  "، و�ن العمل مع  ABالمحلي دة 

ة المطل(�ة"  A"كن �الوت�، نجيQة  105السنوات الماض:ة "لم  ^
@dال:م ^

 من ممثلة المجتمع المد�@
ً
ة /tاQما استمع مجلس األمن مU .

المتحدة   األمم   
ً
داع:ة المتحدة،  األمم  تقودها   ^

cdال السالم  ^ عمل:ة 
@_ الهادفة  الرسم:ة  األدوار  المرأة من  إقصاء  النجار، عن 

^ قرار وال
ة للمرأة عy النحو المنصوص عل:ه _@ /tاQد من الجهود لضمان المشاركة الم.nذل الم� lمجلس    سلطات ال:من:ة إ

 .  106) 2000(  1325  األمن

 

مع   .68 المشاركة  ز.ادة  الخصوص،  أ*"ç شموً� وqّشجع، عy وجه  إl عمل:ة سالم  الدعوة  الQارز.ن هذە  اء  ف8.ق الخ"! و.ردد 

ا وأولئك الذين عانوا من االنتها¢ات. سواًء Uان ذلك من خالل ز.ادة الضغط عy األطراف  المجموعات الممثلة ت  ناقص{
ً
مث:�

  
ً
لتوسيع تمث:ل وفودهم، أو من خالل انتهاج المn.د من المقار�ات (عy س%:ل المثال، وجود دور واضح للفئات الممثلة تمث:®

^ المناقشات، أو إجراء مش
@_ ^

ا والمجتمع المد�@ اورات رسم:ة كجزء من المفاوضات وللمساهمة فيها، أو عقد ورش عمل  ناقص{

اض:ة أو شخص:ة) تضم مجموعة أوسع من المحاور.ن c"وري  107) إضاف:ة رف:عة المستوى (اف @uعتقد الف8.ق أنه من ال�، إذ 

  اتخاذ خطوات لمعالجة االختالالت الواضحة.  

 

 

^ جميع  . 2
^ للمساءلة _@

ïد�Qشأن   النقاشات   إدماج نهج مF    اتفاق:ات السالم 

^ ال:من. ف¦ّشجع   .69
المناقشات حول عمل:ة السالم المستقQل:ة _@ لآلمال عن ال²ث"A من  غا�ت قض:ة المساءلة Fش�ل مخ:ب 

^ مرحلة مQكرة من
^ واضح �المساءلة _@

ïد�Qام م @ c"اعتماد ال ^
اء الQارز.ن عy النظر _@ عمل:ة السالم. إذ    مناقشات  ف8.ق الخ"!

�مكن ذك  ^
�جب أخذها _@ ^

cdادئ األساس:ة الQالم  @ ABأنها من ب  yس%:ل المثال، ع yام حقوق اإل�سان، ع c"المساءلة واح ر 

@ لمحادثات السالم. هناك   ABأو المصاحب @ ABادئ األساس:ة" أو "االتفاق اإلطاري" السا�قQاتفاق:ة مثل وث:قة "الم ^
االعتQار _@

^ ن¿
^ عمل:ات أخرى قد تكون مف:دة. _@

^ االنتها¢ات واتخاذ  سوابق _@
ام �التحقيق _@ @ c"االل @ ABس%:ل المثال، تم تضم yال، عQ

بند (لعام   ة  ^ ع0/
@dقت اتفاق السالم الشامل (لعام  2005اإلجراءات كجزء من اتفاق:ة االثQس ^

cd2006) ال  ^
) وساعدت _@

 
103   -with-amman-in-meeting-day-5-a-yesterday-concluded-office-in.facebook.com/OSESGY/posts/our-https://hi

women-from-6-yemeni/4007266326021969/  
104International Crisis Group � رات صنع السالم ق األوسط رقم  ، م"! ^ ال:من، تق8.ر ال0/

 وفعال:ة _@
ّ
آذار+مارس    18،  221ط8.قة أ*"ç شمو�

  . 9، الصفحة 2021

�مكن الوصول إليها عy الرا�ط 2021حn.ران+يونيو    15إحاطة المQعوث الخاص إl ال:من مارتن غ8.في�س أمام مجلس األمن لألمم المتحدة،     105 ،
  :l̂التا-%E2%80%93-yemen-envoy-special-council-security-nations-united-https://osesgy.unmissions.org/briefing

.4-griffiths-martin  
امج لدى مركزنجيQة النّجار، عضوة مؤس 106 ^ مسألة    SOSسة ومديرة ال"!

^ Uلمتها أمام مجلس األمن خالل نظرە الشهري _@
لتنم:ة قدرات الشQاب، _@

 ^
  .   S/PV.8797راجع المسند  : 2021 حn.ران+يونيو  15ال:من _@

�مكن النظر فيها، انظر عy س%:ل المثال، تان:ا �افينهولز،   107 ^
cdف:ما يتعلق �مجموعة المقار�ات الclusivity in Peace ProcessesIn ،) جامعة

اء الQارز.ن �استخدام مكتب المQعوث الخاص إl ال:من األدوات التكنولوج:ة    ). 2015األمم المتحدة، مركز أ�حاث الس:اسات،   و.رّحب ف8.ق الخ"!
 :l̂للتفاعل مع نطاق أوسع من األشخاص: انظر الرا�ط التا  

 https://osesgy.unmissions.org/cutting-edge-tech-service-inclusive-peace-yemen.  
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ورة دراسة ومداوالت أ 1108شك:له @uعد أي اتفاق سالم.  . وس¿تطلب ش�ل أي نهج مت�امل للعدالة االنتقال:ة �ال� 
ً
*"ç تفص:®

^ يتم بها التعامل مع المساءلة  
cdدأ س:كون ذا فائدة واضحة، ألن الط8.قة الQام مناسب من ح:ث الم @ c"ومع ذلك، فإن إدراج ال

^ تŷ ذلك" 
cdل اآلل:ات ال

É
وط النقاش و1ش� /t الغالب ^

^ أي اتفاق سالم "ستحدد _@
 .  109واإلفالت من العقاب _@

 

^ السلطات عy منح العفو الشامل عy  أحد المواضيع   .70
^ تتطلب حذر خاص هو العفو. ب¿نما �ّشجع القانون الدوl̂ اإل�سا�@

cdال

ح لدى انتهاء األعمال العدائ:ة، فإن هذا ال ينطبق عy ارت�اب جرائم  بأوسع نطاق ممكن لألشخاص الذين شاركوا  
É
اع مسل @ @"

الدوl̂ لحقوق110الحرب  القانون  قد    . و�المثل، من منظور  الذين  األفراد  إذا Uان �منع مقاضاة  �العفو  ُ�سمح  اإل�سان، ال 

^ ذلك  
 عن اإل�ادة الجماع:ة أو الجرائم ضد اإل�سان:ة أو االنتها¢ات الجس:مة لحقوق اإل�سان، �ما _@

}
@ جنائ:ا ABكونون مسؤول�

^ االنتصاف الفّعا 
^ حق الضحا�ا _@

^ ذلك التع(.ضات؛ أو �قّ:د حق  االنتها¢ات الخاصة �الن(ع االجتماå̂؛ أو يتدّخل _@
ل، �ما _@

 ^
^ معرفة الحق:قة Fشأن انتها¢ات حقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�@

. كذلك، ُ�منع وسطاء األمم  111الضحا�ا والمجتمعات _@

^ تنص عy العفو إزاء اإل�ادة الجماع:ة أو الجرائم ضد اإل�سان:ة أو جرائم الح
cdرب أو  المتحدة من إقرار "اتفاق:ات السالم ال

" ^
^ ذلك العنف الج¸º̂ والج¸سا�@

^ س:اق ال:من، و�عد تج�8ة إصدار عفو  112االنتها¢ات الجس:مة لحقوق اإل�سان، �ما _@
. و_@

تغط:ة   لتجّنب  ، هناك حاجة إl عنا�ة خاصة  ^ الخل:�! التعاون  للرئ¦س صالح ومساعد�ه كجزء من مQادرة مجلس  شامل 

اع الحاl̂.  العفو العام هذا الن(ع من الجرائم واالنته @  ا¢ات كجزء من أي 1س(.ة لل"@

 

@ استحداث   . 3 ّ A"ا    للنقاشات   ح� حول العدالة االنتقال:ة والحفاظ عل:ه و��الء األول(.ة للمشاورات مع الضحا

@ للنقاش حول العدالة االنتقال:ة والحفاظ عل:ه، سواًء Uان ذلك كجزء من اتفاق السالم   .71 ّ A"وري استحداث ح @uس:كون من ال

^ الالحق له. وqش"A مصطلح "العدالة االنتقال:ة" إl مجموعة من العمل:ات واآلل:ات المتّخذة من  
@dأو الميثاق الوط l̂األّو

  lأجل معالجة إرث من االنتها¢ات الواسعة النطاق لحقوق اإل�سان، من أجل "ضمان المساءلة وتحقيق العدالة والتوّصل إ

ز عy استعاد113المصالحة" 
É
أثناء . وÂ̂ ترك انتهكت حقوقهم  الذين  ة وحما�ة وتعn.ز حقوق اإل�سان لألفراد والمجتمعات 

^ دولٍة مّزقتها  
ام حقوق اإل�سان _@ c"القانون واح ل جزء من عمل:ة إعادة بناء الثقة وس:ادة 

É
اع. وعy نطاق أوسع، فش� @ ال"@

1س تح(.ل:ة  "عمل:ة  االنتقال:ة  العدالة  اعتQار  �مكن   ،l̂و�التا اعات.  @ مّزقته  ال"@ الذي  المجتمع  �سيج  بناء  إعادة   ^
@_ اهم 

 
امهما ب¹جراء تحقيق    2006من اتفاق:ة السالم الشامل (ن¿Qال) لعام    7.1.3تنص المادة   108 @ c"عرب الطرفان عن ال�" :ŷ�عy س%:ل المثال عy ما 

^ رسالة االتفاق وضمان عدم 
المنصوص عليها _@ الحقوق  إعاقة ممارسة  @ عن  ABللقانون ضد األشخاص المسؤول ا 

}
@ واتخاذ اجراءات وفق ّ A"متح A"غ

^ الحصول عy اإلغاثة ". dسامح مع اإلفالت من العقاب. إl جانب ذلك، فهما ال
@_ @ ABالمختف tب وأ�اع والتعذ @ ا حق ضحا�ا ال"@   ضمنان أ�ض{

@ ب:ل، العدالة االنتقال:ة ومفاوضات السالم من منظور الن(ع االجتماå̂ (هيئة األمم المتحدة للمرأة)،    109 ABستq8د جامار وك. c"الصفحة  2018 أس ،
20   . 
110    ^

^ الثا�@
وتوكول اإلضا_@ ح.  )،  5(6، المادة  من اتفاق:ات جن:ف  ال"!

É
اع المسل @ ق �ال"@

É
@ من ح8.تهم ألسQاب تتعل ABاألشخاص المحروم yا ع تنطبق أ�ض{

ا   @ وراجع أ�ض{ ABاإلضافي @ ABوتوكول للجنة الدول:ة للصل:ب دراسة ا، و4617، الفقرة  ) 1987(الصادر عن اللجنة الدول:ة للصل:ب األحمر،    التعليق عy ال"!
 ^
^ العر_@

  .  159، القاعدة األحمر حول القانون الدوl̂ اإل�سا�@
111Conflict States: Amnesties (2009)-OHCHR Rule of Law Tools for Post  أدوات س:ادة القانون لمكتب المفّوض السا̂� لحقوق)

اع: مسألة العفو)، الصفحة   @ ا المناقشة   . تحدد 11اإل�سان للدول الخارجة من ال"@ ^ تدعم هذا النهج. انظر أ�ض{
cdاألدوات األح�ام القانون:ة ذات الصلة ال

^ بتعn.ز الحق:قة والعدالة والج"! وضمانات عدم التكرار حول عدم توافق قرارات العفو مع المعا
@dا المقرر الخاص المع ^ أجراها مؤخر{

cdالدول:ة  ال A"ي
 : A"تق8.رە األخ ^

  .33-26الفقرات  A/HRC/48/60لحقوق اإل�سان _@
  .  17)، الصفحة 2012توجيهات األمم المتحدة من أجل الوساطة الفّعالة ( 112
113General: United Nations Approach to Transitional Justice-Guidance Note of the Secretary   @ ABمذكرة توجيه:ة من األم)

    . 2فحة )، الص2010العام: نهج األمم المتحدة للعدالة االنتقال:ة) (



25 
 

اعات"  @ ^  114ال"@
^ شهدها ال:من _@

cdل¦ست منفصلة عن ضمان سالٍم مستدام لل:من ومنع تكرار االنتها¢ات الجماع:ة ال �. ف̂

ا بهما. 
}
ا وث:ق ة، �ل Â̂ مرتQطة ارتQاط{ A"السنوات األخ  

 

المحدد الستجا .72 الش�ل  �قرر  أن   ^
@dال:م الشعب   yع تعالج  س¿تحّتم   ^

cdوال  ^
@dال:م للس:اق  المناسQة  االنتقال:ة  العدالة  �ات 

^ واجهها ال:من. و�التاl̂، ال 
cdاعات المتعددة ال @ ^ ذلك ال"@

ح   التجارب الخاصة، �ما _@ c"ارز.ن أنه س:قQاء ال ض ف8.ق الخ"! c"ف�

  مجموعة معّينة من اآلل:ات العتمادها. 

 

اء الQارز.ن �لحظ أهم:ة .73 وجود عمل:ة سل:مة. ول̂� يسموا �الفّعال:ة، �جب أن �سند الحوار حول    ومع ذلك، فإن ف8.ق الخ"!

اك    -العدالة االنتقال:ة وعمل:ة تصم:مها وتنف:ذها إl مQادئ حقوق اإل�سان   /tوالمساواة. و.جب إ @ A"ذلك عدم التمي ^
�ما _@

^ مناقش
ا _@ }Qذلك الفئات المهّمشة غال ^

^ النقاش، �ما _@
^ ال:من، مثل ال¸ساء  جميع المجموعات المعن:ة _@

ات الس:اسة العامة _@

^ أن �كون  
@ëQ¸.و . @ ABاب واألقلّ:ات والمهاج8.ن والنازحQا و لوالش�ا  را�طات الضحا�ا  للضحا }.nا مرك ^ دور{

@_    @ AB
ّ
العمل:ة: ل¦س Uمتلق

الت  النقاش وتصم:م   ^
@_ مركزي  @ Fش�ل  ABمشاركة فاعلة، ومنخرط @ ABأصحاب حقوق مشاركU ل� ، @ ABأو متفّرج  @ ABسلبي  A"داب

 وتنف:ذها. 

 

^ بتعn.ز الحق:قة والعدالة والج"! وضمانات عدم التكرار  .74
@dما شّدد المقرر الخاص لألمم المتحدة المعUمن المهم أن  115و ،

�مكن أن تضمن تق̂� الحقائق ومساءلة   ^
cdــــج مناسب من اآلل:ات ال.nحث عن مQالعدالة االنتقال:ة �ط8.قة شاملة: ال lُينظر إ

والتع(.ضات واإلصالح المؤسF ،º̂شcdّ الطرق. فQدً� من مقا�ضة هدف مقا�ل هدف آخر، �جب أن تعزز    العدالة الجنائ:ة 

^ معالجة االنتها¢ات السا�قة ومنع تكرارها.  
 التداب"A �عضها الQعض _@

 
  

^ عام   .75
@Èمناقشات حول العدالة االنتقال:ة. ف ^

وع _@  عy ال0/
}
^  2011ال:من ل¦س غQ.8ا

@dة مؤتمر الحوار الوط�، Uان جزء من وال

انتها¢ات لحقوق  ل"اتخاذ خطوات    الالزمة لضمان عدم حدوث   A"االنتقال:ة، والتداب الوطن:ة والعدالة  المصالحة  تحقيق 

 "
ً
�Qمستق  ^

اإل�سا�@ والقانون  آذار+مارس  116اإل�سان   @ ABب الممتدة  ة  c"الف  ^
@_  ^

@dالوط الحوار  مؤتمر  انعقد  وUانون    2013. 

+يناير   ^
@ 1172014الثا�@ ABالممثل @ ABال:من. ومن ب ^

. وقد تم تصم:مه Fش�ل متعّمد ل:كون أ*"ç شموً� من العمل:ات السا�قة _@

^ ا  50، تقرر ضمان تمث:ل أبناء الجنوب ب¸سQة ال تقل عن  565الQالغ عددهم  
^ المائة، والشQاب    30لمائة، وال¸ساء ب¸سQة  _@

@_

^ المائة   20ب¸سQة ال تقل عن  
. تم 1شك:ل مجموعة عمل معن:ة �قضا�ا األ�عاد الوطن:ة والمصالحة الوطن:ة والعدالة  118_@

 
^ جنوب السودان،العدالة والمساءلة: خ8.طة الط8.ق للسالم المستدام   114

^ جنوب السودان ورقة غرفة االجتماعات حول حقوق اإل�سان _@
 التق8.ر   _@

A/HRC/45/CRP.4  15الفقرة  .  
^ بتعn.ز الحق:قة والعدالة والج"! وضمانات عدم التكرار،  115

@dتق8.ر المقرر الخاص المعA/HRC/21/46  @ AB22و 21الفقرت  .  
، المادة  116 ^ ا لمQادرة مجلس التعاون الخل:�!

}
^ ال:من وفق

  (ح).  21االتفاق Fشأن آل:ة تنف:ذ العمل:ة االنتقال:ة _@
�دعم   117 الفن:ة،  .ة  A"التحض اللجنة  عمل:ة  األّول+د�سم"!  جرت  Uانون   lإ حn.ران+يونيو  من  ة  c"الف  ^

@_ المتحدة،  األمم  .  2012من 
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A  
^ ال:من:  118

ا   120. تم تخص:ص 6الفقرة   A/HRC/24/34ألمم المتحدة السام:ة لحقوق اإل�سان،تق8.ر مفّوضة احالة حقوق اإل�سان _@ مقعد{
^ ذلك 

اب¦ث موراي وسوزان س:جانت (تح8.ر)،  40لمن ال ي¸تمون إl األحزاب الس:اس:ة، �ما _@ @ A"إل : ^
ا لممثŷ المجتمع المد�@

}
 Nationalمقعد

Dialogues in Peacebuilding and Transitions: Creativity and Adaptive Thinking ،)Peaceworks 2021( 92، صفحة  .
: انظر عy س%:ل المثال مارتا أبرانس مينديز، العبور نحو العدالة: آراء مختارة من المجتمع   الQعض والحظ A"أن هذا التمث:ل ال يساوى مع التأث

^ ال:من،
^ من أجل عدالة انتقال:ة ومساءلة ط(.لة األمد _@

@dال:م ^
@ ) 2021 مؤسسات المجتمع المفت(ح( المد�@ AB14-13، الصفحت .   
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ة   c"ف األساس:ة، مثل  القضا�ا  الخالف حول  الشائكة، مع  القضا�ا   ç"*أ أنها واحدة من  العدالة االنتقال:ة  االنتقال:ة. وأث%تت 

  ^
@dع:د مؤتمر الحوار الوط�@ أي لجنة حق:قة أو المدى الذي �مكن أن  A"جب أن تكون مصب ترك� ^

cdاع ال @ ات ال"@ c"السنوات + ف

^ وث:قة  
النتائج، ورد ملّخص مفّصل للقرارات المتخذة من ح:ث المQدأ، مع تفاص:ل مهّمة حول  ضمنه فتح قض:ة العفو. _@

ق �المالحقات القضائ:ة.  
É
 موض(ع تقّ�^ الحق:قة والتع(.ضات والتغي"A المؤسº̂، ول²ن Fش�ل أقل ف:ما يتعل

 

^ عام   .76
وع قانون العدالة االنتقال:ة _@ ^  كتابته  ، الذي تمت  2014تم تعد�ل م0/

^ األصل _@
، ليتما¼/ مع اسنتاجات  2012عام  _@

 ^
@d119مؤتمر الحوار الوط  ^

ïوع النها� ^ ذلك الوقت، فإن الم0/
. وUما الحظ مفّوض األمم المتحدة السا̂� لحقوق اإل�سان _@

ا عن ذلك   ق �المساءلة. وسë عوض{
É
للقانون لم �متثل للقواعد والمعاي"A الدول:ة، وال س:ما Fسñب عدم تضّمنه أ�ة أح�ام تتعل

lة للجنة عدالة انتقال:ةإ�@ و�l إ�شاء وال ABار المسؤولQز حصانات ك.nا حول  120 تع
}
. أج8.ت �عض المشاورات األوسع نطاق

اع  121قانون العدالة االنتقال:ة، و�ن Uان ذلك Fش�ل محدود  @ .ع:ة �مجّرد اسئناف ال"@ فت جميع المQادرات ال0/
ّ
. ول²ن، توق

قت المؤسسات الحكوم:ة عملها.  
É
 وعل

 

 و.جب تكرارها دون  إ .77
ً
^ أن عمل:ة المؤتمر Uانت مثال:ة

@dع�^ هذا الس:اق ال 
@_ ^

@dلن ذكر مؤتمر الحوار الوط�. ونلحظ أن  تعد

للدروس   ومصدر  مرجع:ة هامة  نقطة  ل 
É
�ش� أنه   

ّ
إ�  . ^

@dالوط الحوار  مؤتمر  انعقاد  منذ  ال:من   ^
@_  A"ش�ل كبF  ّA"تغ الس:اق 

@ هذە الدروس، �سنت  ABافق مع إجراءاٍت  المستفادة. ومن ب c"ال:من بنجاح، ومن الحيوي أن ت ^
ج أنه �مكن إجراء عمل:ة شاملة _@

من   إرث  منها  لèل  متتال:ٍة،  نزاعاٍت  شهد  ال:من  �أن  اف  c"االع أ  أ�ض{ المهم  ومن   . @ ABالمجدي  A"والتأث المشاركة  تيح  داعمة 

  A"عات غ
É
اع،  ل  اةالملQّ التطل @ ب مداوالٍت متأن:ة. و�عد قرا�ة السبُع سنوات إضاف:ة من ال"@

É
^ تتطل

cdلحق:قة والعدالة والج"! وال

^ عام الجماعاتوتفاقم تف�ك 
ا مما Uان عل:ه _@  .  2011، أصبح الوضع أ*"ç تعق:د{

 

ا  .78 ^ من هذا القب:ل مصح(�{
@dكون أي حوار وط�@ عام األمم  مشاوراٍت مناسQة، ال سّ:ما مع الضحا� �  Uما �جب أن  ABا. و�حسب أم

^ قسط كب"A من نجاحها، لحجم ونوع:ة الشاور المضَطلع  
ا �الفضل، _@ المتحدة "تدين أ*"ç تجارب العدالة االنتقال:ة نجاح{

المشاورات ل¦ست مطل(�ة فقط �موجب القانون الدوl̂ لحقوق اإل�سان (الناشئة عن الحق    �122ه مع الجمهور والضحا�ا." 

^ المشاركة 
^ س_@

ات واحت:اجات  "A الشأن العام_@ ا �ضمان أن تعكس برامج العدالة االنتقال:ة خ"!
}
ا وث:ق )، ول²نها مرتQطة ارتQاط{

^ 1شك:ل المQادرات المناسQة  
اع واالنتها¢ات المصاحQة له. إذ 1ساعد المشاورات _@ @ واستحقاقات أولئك الذين تأثروا جّراء ال"@

-   ^
 عن    عy س%:ل المثال، تحد�د دور الضحا�ا _@

ً
العمل:ات أو تحد�د الوسائل المناسQة لقول الحق:قة والتع(.ضات، فض®

@ الضحا�ا واستعادة ال²رامة وتقد�م الدعم آلل:ات العدالة االنتقال:ة  ABتمك ^
. ول²فالة فّعال:ة المشاورات،  123لعب دور مهم _@

@ الضحا�ا من خالل الوصول إl المعلومات ذات الصلة و�ناء القدرات.  ABجب تمك�و.جب أن تكون العمل:ة نفسها 1شارك:ة   

 
^ ال:من، تق8.ر مفّوض األمم المتحدة السا̂� لحقوق اإل�سان،  119

  . 79، الفقرة A/HRC/30/31حالة حقوق اإل�سان _@
  نفس المرجع أعالە.   120
، قّدمت 121 ^

ïك ب¿نهما،    المفوض:ة و�رنامج األمم المتحدة اإلنما� c"وع مش ^ عy س%:ل المثال،  من خالل م0/
@_ @ ABالدعم ألصحاب مصلحة مختلف
الحكوم @ عن  ABممثل @ ABب االنتقال:ة، جمعت  العدالة  وع قانون  للشاور Fشأن م0/ االنتقال:ة، وشمل ذلك ت¦س"A ق:ام حلقات عمل  ة مجال العدالة 

  ^
@dلمان واألحزاب الس:اس:ة وأعضاء لجان الحوار الوط  عن ممثŷ األقل:ات والطوائف وال"!

ً
@ ورا�طات الضحا�ا والطوائف القQل:ة، فض® ABوالمحام

  .  86الدي¸:ة. نفس المرجع، الفقرة 
^ مجتمعات الuاع ومجتمعات ما �عد الuاع،   122

@ العام لمجلس األمن حول س:ادة القانون والعدالة االنتقال:ة _@ ABتق8.ر األمS/2004/616   الفقرة
16   .  
^ بتعn.ز الحق:قة والعدالة والج"! وضمانات عدم ف:ما يت 123

@dهذا المجال، راجع تق8.ر المقرر الخاص المع ^
ق �المساهمات المختلفة للمشاورات _@

É
عل

@  A/71/567التكرار،  AB6و 5الفقرت .    
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). و.جب أن تكون أي اسشارة مف:دة   @ ABسالمة المشاركF ق
É
^ ذلك ما يتعل

مع إ�الء اهتمام خاص لضمان ب¿ئة موات:ة (�ما _@

ا �ح:ث تغذي المدخالت عمل:ة صنع القرار.    أ�ض{

 

4 .   ^
@dال:م ^

 تعn.ز قدرات المجتمع المد�@

تق(.  .79 الQارز.ن  اء  الخ"! ف8.ق  المساءلة  �دعم  لدعم  �الخطوات  لالضطالع  ال:من   ^
@_ الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  جميع  ة 

  ^
للتحقيق _@ ^ تقار.رە السا�قة، الضوء عy عمل اللجنة الوطن:ة 

الف8.ق، _@ ط 
É
العدالة االنتقال:ة المستقQل:ة. وسل ومQادرات 

^ عملها.  
ا _@ ^ تتطلب تعn.ز{

cdنظام  ادعاءات انتها¢ات حقوق اال�سان والمجاالت ال ^
Uما الحظ وجود نقاط ضعف منهج:ة _@

ق �التعامل مع الجرائم الدول:ة.  
É
 العدالة واحت:اجات المساعدة التقن:ة داخل مكتب المدå̂ العام، عy س%:ل المثال، ف:ما يتعل

 

^ اتخاذ المn.د من المQادر  .80
اء الQارز.ن االنQاە Fش�ل خاص إl الرغQة _@ ^ هذا التق8.ر، �لفت ف8.ق الخ"!

لتعn.ز  الهادفة  ات  و_@

ا   ^ دور{
المد�@ المجتمع  مات 

É
إذ تلعب منظ االنتقال:ة.  �المساءلة والعدالة  الخاص  المجال  ^ هذا 

@_  ^
المد�@ المجتمع  مات 

É
منظ

ا ما �كونون   }Qد من الس:اقات األخرى، غال�^ العد
^ ال:من، Uما هو الحال _@

^ مQادرات المساءلة والعدالة االنتقال:ة. _@
ا _@ حاسم{

للض األّول  المنفذ  إ�صال  هم   ^
@_ والمساعدة  واالستماع إl قصصهم  واإلحاالت  الدعم  لتقد�م  إليهم  عون 

É
يتطل الذين  حا�ا 

  ^
مات المجتمع المد�@

É
^ ال:من، تقوم منظ

^ الب¿ئة الحال:ة _@
^ قد  تو انتظام  � رصد االنتها¢ات  بصوتهم. و_@

cdجمع المعلومات ال

ور.ةتكون  @À   .س:اق عمل:اته، المساعدة من عدد من   للمحا¢مات الجنائ:ة الالحقة و�رامج التع(.ضات ^
 الف8.ق، _@

ّcÈوقد تل

المكّرسة لرصد   مات 
É

المنظ ا إl عمل  ور.ة. ونظر{ @uات ال A"التغي الق(.ة إلحداث  مات غ"A الحكوم:ة وشهد مناÀتها 
É

المنظ

 ^
cdة ال:

É
، وجهود المجموعات المحل @ ABم�ان تواجد المختف+ A"معلومات حول مص yاالنتها¢ات أو للحصول ع  yع 

}
لت ردا

É
 1ش�

^ لمساعدة  
ز عy العمل اإل�سا�@

É
^ ترك

cdمات ال
É

 للمنظ
ً
المعاناة المّدمرة لغارة ج(.ة ومناÀتها للحصول عy التع(.ض، وصو�

وح، تلعب   @ اع المستمر وال"@ @ ^ ظل الوضع غ"A المستقر لل"@
ور.ات األساس:ة للح:اة _@ @uال lالرجال وال¸ساء واألطفال للوصول إ

^ ال:من ومعالجتها.  جميع هذە ا
^ السë̂ إl م�افحة االنتها¢ات _@

ا _@ ا رئ¦س:{ مات غ"A الحكوم:ة الوطن:ة والدول:ة دور{
É

 لمنظ

 

القدرات   .81 لتعn.ز  لتقد�م دعٍم هادٍف   ،l̂الدو المجتمع  ^ ذلك 
المصلحة، �ما _@ اء الQارز.ن �قّوة أصحاب  و.دعم ف8.ق الخ"!

مات. و1شمل �عض المجاال 
É

^ هذا المجال، مQادرات لتعn.ز مشاركة  التقن:ة لهذە المنظ
^ س:حددها الف8.ق _@

cdت ذات األول(.ة ال

^ ذلك قضا�ا سلسلة  
^ توثيق االنتها¢ات والتحقيق فيها والحفاظ عy األّدلة (�ما _@

@_ ^
)، والتحقيق  حجز األدلةالمجتمع المد�@

  ^
^ العنف الج¸º̂ والقائم عy الن(ع االجتماå̂، و�دماج المنظور الج¸سا�@

^ التحق:قات وتحل:ل انتها¢ات  _@
عy نطاق أوسع _@

^ ب¿ئٍة آمنة ونظ:فة وصح:ة ومستدامة،والثقاف:ة  الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع:ة
^ ذلك الحق _@

وحما�ة الضحا�ا    ، �ما _@

 ç"*سماع أصوات األشخاص األF ا �الغ األهم:ة للسماح   والشهود. وس:كون دعم بناء شQكة أوسع من را�طات الضحا�ا أمر{

اع.   @ ا من هذا ال"@ ر{ @uت 

 

َ أعالە .82 A"ِش
Ë
ل الضحا�ا والفئات المهّمشة،  وUما أ

ّ
^ تمث

cdوال سّ:ما تلك ال ، ^
مات المجتمع المد�@

É
وري أن تحصل منظ @uمن ال ،

  A"المناقشات الجار.ة حول عمل:ة السالم، وكذلك تصم:م وتنف:ذ العدالة االنتقال:ة وتداب ^
ا _@ }.nا مرك @ لتلعب دور{ ABالتمك yع

ة عمل:  c"خالل ف 
ً
اع، وخاصة @ المعرفة  المساءلة. قQل ال"@ ، Uانت هناك برامج محّددة تهدف إl بناء  ^

@dالوط ة مؤتمر الحوار 

ط مسح حد�ث حول  
É
العدالة االنتقال:ة والمساءلة والح�م الرش:د. وقد سل ^ Fشأن قضا�ا 

المجتمع المد�@ والقدرات داخل 

^ ال:من الضوء، عy س
@ تجاە العدالة االنتقال:ة _@ ABالرئ¦سي ^

%:ل المثال، عy الحاجة المستمرة  مواقف أعضاء المجتمع المد�@
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^ ال:من حول الخ:ارات المحتملة النتهاج المساءلة الجنائ:ة 
^ والمعرفة الفن:ة _@

. قد تتضمن برامج بناء  124لتعn.ز الوå̂ القانو�@

امج الق  ا مناهج مقارنة للQحث عن الحق:قة والتع(.ضات، وآل:ات لتعn.ز المصالحة. �مكن لل"! ائمة  القدرات Fش�ل مف:د أ�ض{

العدالة   ومناقشات  السالم  عمل:ات   yع A"التأث  ^
@_  ^

المد�@ للمجتمع  المقاَرنة  ات  الخ"! مف:د  Fش�ل  1شارك  أن  األقران   yع

 االنتقال:ة.  

 

ا    التوص:ات    . را�ع{

اع:   .83 @  عy جميع أطراف ال"@

حقوق اإل�سان والقانون  العمل عy إنهاء اإلفالت من العقاب وضمان المساءلة الèاملة عن انتها¢ات القانون الدوl̂ ل   ) أ 

^ القانون الدوl̂ ع"! تّبع جميع االدعاءات ذات المصداق:ة Fشأن هذە  
^ والجرائم المنصوص عليها _@

الدوl̂ اإل�سا�@

ومراع:ة   ومحا�دة  ومستقلة  مصداق:ة  وذات  وشاملة  وفّعالة  تحق:قات t.عة  إجراء  من خالل  والجرائم  االنتها¢ات 

 حاسQة الجناة �ما يتما¼/ مع القواعد والمعاي"A الدول:ة لحقوق اإل�سان.  لالعتQارات الج¸سان:ة، وكذلك م 

.ن ورؤسائهم عy أعمال العنف القائم عy الن(ع    ) ب  /tاQة الجناة المQالتحقيق ومقاضاة ومعاق yع 
}
 خاصا

}
ا @ A"أن تتضمن ترك

^  االجتماå̂ واالنتها¢ات الجس:مة ضد األطفال، وضمان إجراء التحق:قات عy وجه التحد 
ت _@ A"أث ^

cdاالدعاءات ال ^
�د _@

اء الQارز.ن.   تقار.ر ف8.ق الخ"!

^ ذلك المساعدة المال:ة، عy وجه ال0عة وتوسيع نطاق    ) ج 
استعراض طب:عة ونطاق خطط المساعدات القائمة، �ما _@

الفور.ة  المساعدة  الضحا�ا - تقد�م  مع  المشاورات   yع النف   - بناًء  والدعم  المستمرة  الطب:ة  المساعدة  º̂  لشمل 

و.د   @ c"عن آل:ات فّعالة ل 
ً
االجتماå̂ عy س%:ل المثال؛ وتط(.ر برامج أ*"ç شموً� لدعم الضحا�ا و�عادة تأه:لهم فض®

 ( @ ABوأما*ن وجود المختف A"ذلك مص ^
 . الضحا�ا �الحق:قة Fشأن االنتها¢ات (�ما _@

ا   ) د  قة ب¹عمال 
É
العمل عy اعتماد س:اسة شاملة ومجموعة من التداب"A المتعل ^ التع(.ض لضحا�ا االنتها¢ات  �دء 

لحق _@

ُمعّدة   التع(.ضات  برامج  جميع  تكون  أن  وضمان   ، ^
اإل�سا�@ والقانون  اإل�سان  حقوق  لقانون  الجس:مة  والتجاوزات 

 �التعاون مع الضحا�ا وأن يتم تصم:مها وتنف:ذها �ط8.قة تراå̂ االعتQارات الج¸سان:ة.  

^ حاالت    ) ه 
، ال س:ما _@ @ ABي  ضمان حصول الناجtو ^

^ دون إعاقة Fش�ل مجا�@ !dدعم ط yب، ع�العنف الج¸º̂ والتعذ

 º̂والنف º̂ذلك الدعم النف ^
  . االجتماå̂ أو رعا�ة الصحة النفس:ة حسب الحاجة - ومراå̂ لالعتQارات الج¸سان:ة، �ما _@

 

84.   :l̂األمم المتحدة والمجتمع الدو yع 

^    ) أ 
cdز ودعم جميع الجهود، ال س:ما تلك ال.nتع  lال:من، من أجل التوّصل إ lالعام إ @ ABعوث الخاص لألمQقودها الم�

 وقف لألعمال القتال:ة وتحقيق سالم مستدام وشامل. 

ا، Uال¸ساء    ) ب   ناقص{
ً
لة تمث:�

ّ
^ عمل:ة السالم لضمان المشاركة الèاملة لفئات الممث

اتخاذ خطوات لشجيع ز.ادة الشمول:ة _@

 واألقل:ات والشQاب.  

قة �أي عمل:ة سالم، وتّجنب أي  تقد�م الدعم ا   ) ج 
É
^ المفاوضات المتعل

لفّعال إلدماج حقوق اإل�سان وقض:ة المساءلة _@

@ المشاورات حول   ّ A"ام حقوق اإل�سان والمساءلة (مثل منح العفو الشامل، أو تقل:ص ح c"خطوات من شأنها تق(.ض اح

 قضا�ا المساءلة، وال س:ما المشاورات مع الضحا�ا).  

 
انتق  124 عدالة  أجل  من   ^

@dال:م  ^
المد�@ المجتمع  من  مختارة  آراء  العدالة:  نحو  العبور  مينديز،  أبرانس  ال:من، مارتا   ^

@_ األمد  ومساءلة ط(.لة  ال:ة 
 . 9، الصفحة )2021(مؤسسات المجتمع المفت(ح، 



29 
 

@ بهدف توف"A المعلومات ألعمال اإلغاثة الفور.ة  دعم المQادرات    ) د  AB.ور @uا ال�الرام:ة إl رصد وتقي:م احت:اجات الضحا

 وكذلك برامج التع(.ضات ط(.لة األجل.  

^ ذلك را�طات الضحا�ا، من أجل ز.ادة مساهمتها إl    ) ه 
، �ما _@ ^

امج الهادفة إl النهوض بتعn.ز المجتمع المد�@ دعم ال"!

^ مQادرات  
^ أي عمل:ة سالم والمناقشات المستمرة Fشأن العدالة  أق� حد _@

المساءلة، وضمان مشاركتها الفّعالة _@

 االنتقال:ة.  

ام القانون   ) و  c"المعقولة لضمان اح A"ل جميع    اتخاذ جميع التدابQلحقوق اإل�سان من ق l̂والقانون الدو ^
الدوl̂ اإل�سا�@

وقف   خالل  من  الخصوص،  وجه   yع اع،  @ ال"@ لألطراف ل   ها توف"A الثة  ث ال دول  ال أطراف  العسكري  والدعم    ألسلحة 

ال:من   مقاضاة و للتحقيق  محل:ة الممكنة  ال   سلطة القضائ:ة ال هيئات  جميع  �   نة ا ع ست اال و   ^
؛  جرائم الحرب المرتكQة _@

^ ال:من لتعn.ز إجراءات الرصد والمراقQة والوقا�ة واإلنفاذ لمواجهة  
ام آل:ة األمم المتحدة للتحقق والتفت¦ش _@ c"واح

 التدفق المستمر لألسلحة.  

^   ) ز 
ق �المساءلة _@

É
ال:من عy نحو أ¢مل عy جدول أعماله، وضمان عدم اإلفالت    نزاع   أن �دمج مجلس األمن الQعد المتعل

  yالمح�مة الجنائ:ة  من العقاب ع lال:من إ ^
@ أمور أخرى، إحالة الوضع _@ ABأشد الجرائم خطورة، من خالل، من ب

@ لعق(�ات مجلس األمن.   ABالدول:ة وتوسيع قائمة األشخاص الخاضع 

^ إ�شاء آل:ة تحقيق دول:ة    ) ح 
@    مستقلة أن ينظر مجلس حقوق اإل�سان و+أو الجمع:ة العامة _@ A"من أجل ال:من ذات ترك

  yجنب  وأن تعمل    العدالة الجنائ:ة ع lا إ }Qارز.ن مع  جنQاء ال  .  ف8.ق الخ"!

  


