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اء   1 0شأن ال,من األمم المتحدة  التق��ر الرابع لف��ق خ�� 1 واإلقل,مي23  ال�ارز�ن الدولي23

 2021أ�لول:س9تم��  

�ة إلنهاء معاناة ال,من "  CDEس,ة: دعوة للJأمة م " 

  ملخص تنف,ذي 

***  

  : المقدمة القسم األول 

� العام  
1Q سانR1 لمدة سنة    2020جدد مجلس حقوق اإل 1 واإلقل,مي23 اء ال�ارز�ن الدولي23 وال�ة ف��ق الخ��

اء  )15/45(قرار رقم  Zما وسع من واليته  را�عة جد�دة   ا  . وافق الخ�� aنادbاالضطالع بهذە المسؤول,ة اس �ع

ور�ة لإل�فاء �مإi التوقع المعقول �أنهم س,حصلون ع� المو  1lاء لف��ق  همتهم. من غ�2 الممكن  ارد ال الخ��

. لألسف، لم   �iالدعم المالئم من المجتمع الدو �ا�دة التعق,د دون الحصول ع 1 s�مهمتهم الم �
1Q النجاح

  �كن هذا هو الحال. 

  

 �
1vالقسم الثا �

1vالمنهج,ة واإلطار القانو :  

وجائحة كوف,د   ، �iالتوا  �ع الثالثة  للسنة  ال,من   iإ الوصول   �ع المفروضة  القيود  من  رت Zل 
ّ
 19-أث

تجم,د  المثال  س9,ل   �(ع �ة  CDEال الموارد   �
1Qو للتحقيق  المخصصة  ة  s�الف  �

1Q الشد�دة  والمحدود�ة 

� األمم المتحدة و�لغاء �عض الوظائف الرئ�س,ة)، 0ش�ل كب�2 ع� عمل الف 
1Q ق وأمانته فاضطّروا  التوظ,ف��

  . � هذا التق��ر،إi تقل,ص نطاق عملهم وتغي�2 أسال,ب عملهم إi حد كب�2
1Qاء    ولذلك، و ط ف��ق الخ��

�
�سل

  1 ب23 الممتدة  ة  s�الف  �
1Q ال,من   �

1Q المرتك�ة  والتجاوزات  االنتها�ات  ح,ال  نتائجه   �تّموز:يوليو    1الضوء ع

نتائج ع�  ال�جب عدم تفس�2  .  مختار   ج�� ر  نتائج تحل,ل  ، �اإلضافة إ2021iح��ران:يونيو    30و  2020

� التق��ر لم 
1Q ذكر

ُ
� لم ت

sأنها �ش�2 �عدم وق�ع انتها�ات وتجاوزات أخرى أو أن مناطق أخرى من ال�الد ال�

فت عن ارت�اب �عض االنتها�ات. و 
ّ
اء  قد أجرى  تتعّرض لنفس اآلثار أو أن األطراف توق  1تحق,قاته ف��ق الخ��

 
اء   1 ة التق��ر، أجرى ف��ق الخ�� s�تحل,ل صور األقمار   152خالل ف �� عدد من المسbندات وموارد المصادر المفتوحة واعتمد ع

1Q مقا�لة و�حث
:نوفم�� من عام  �

1vن الثا� CD� شهر �
1Qف.و s�نت 2020االصطناع,ة المح s�االن �لتقد�م المعلومات المكت��ة. ، وّجه الف��ق نداء ع�  
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�  ضمن إطار جميع المعاي�2 القانون,ة الدول,ة ذات الصلة Zما واصل  
1Q اعتماد نفس مع,ار االث�ات المتمثل

اء ال�ارز�ن األفراد و:أو القوى والجماعات  وجود " أس�اب معقولة تدعو إi االعتقاد". وحّدد ف��ق الخ��

1 عن انتها�ات وتجاوزات مرتك�ة وأع حة، عند اإلم�ان، المسؤول23
�
1  المسل ّد قائمة  ّ�ة للغا�ة �الجناة الفردي23

اء ال�ارز�ن عن قلقه    �عرب ف��ق الخ��
a
1 إلحالتها إi المفّوضة السام,ة لحقوق اإلRسان. وختاما المزعوم23

�ن من التعاون  � تردع ال¢ث�2
sال,من وال� �

1Q القانون السائدة �ال�الغ تجاە استمرار ب¥ئة الخوف والخروج ع

  . الف��ق أو ح�sّ منح الموافقة ع� استخدام المعلومات معومشاركة المعلومات 

  

  المعاناة مستمرة (الس,اق) و : ست سنوات وأ©̈�  ثالث القسم ال 

� ال,من  لم تخف حّدة  
1Q اع الدائر 1 �  لما ي��د عن ستة سنوات  ال�1ª1 عا . وع� الرغم من  2021و  2020ب23

اع  وقف إطالق نار واستهالل عمل,ة    الجهود الدول,ة واإلقل,م,ة الحث¥ثة للوصول إi اتفاق 1 سالم، ما زال ال�1

اع والجهات الخارج,ة المعن,ة لإلرادة الس,اس,ة.   1 ا 0سEب استمرار افتقار أطراف ال�1 a,وتواصل دول  مستعص

اع.   1 1 حكومة  ثالثة توف�2 األسلحة والدعم العسكري ألطراف ال�1 ا ب23 aع سا�ق
ّ
و��»s اتفاق تقاسم السلطة الموق

1 سلطات األمر الواقع والتحالف  ال,من والم ة والمفاوضات ب23 � اختالالت كب�2
1vعا� � �vالجنو �iجلس االنتقا

��ة ع� مختلف الجبهات لم تحقق أي تقّدم ملموس. وعالوًة ع� ذلك، تصاعدت المواجهات العسك

اع الذي   1 � محافظة مأرب، وخارج حدود ال,من. و�موازاة هذا ال�1
1Q وجه الخصوص �طال  ضمن ال,من، ع

وو�اء كوف,د األمراض   �
C°تف فإن  وقود    19-أمدە،  وأزمة  اد  االست�2  �ع المفروضة  والقيود  والف,ضانات 

�الJس�ة  تطاق  ال  ال,من   �
1Q اليوم,ة  الح,اة  من  جعلت  قد  المحدودة،  اإلRسان,ة  والمساعدات  واقتصاد 

�ن.    لل¢ث�2

اء ال�ارز�ن :  القسم الرابع   نتائج ف��ق الخ��

  

:    . أ  1 ها ع� المدني23  والخوف المتواصل   �ن العنف والموت المستم�ّ س�2 العمل,ات القتال,ة وتأث�2

  

�ات الج��ة  1  – أ  1lال . 

� ش�كة إصحاح الفندق الم��د من الجثث. Zانت  
1Q المنطقة، ووجدنا �

1Q عد مرور أسب�ع، كنت�"

� المنطقة رائحة ]ك��ــهة[ و قد �دأت بال²الب  
1Q عندما توّجهت نحو نهشها. و�عد شهر، شممت

� صنعاء
1Q ة ج��ة� 1 �عد ز�ارته لموقع ¶1 � المجار�ر." �قول أحد المسعف23

1Q ا
a
، وجدت ساق   المب�1
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�  2018منذ عام  
1Q اء ال�ارز�ن 1 وأصابتهم �جروح    30، حقق ف��ق الخ�� �ة جّ��ة أودت �ح,اة المدني23 1¶

  CDمتوسط ع iا إ a,دولة تتعّرض يوم �
1Q 1  مختلفة. إن الع�ش �ات جّ��ة قد ن�ع الشعور �األمان لمالي23 1¶

 أن ف��ق 
ّ

�ات ع� مر السنوات األر�ــع الماض,ة، إ¹ 1lة وحّدة هذە ال ب وت�2
�
ان. ع� الرغم من تقل

�
الس�

. وما من دل,ل قاطع ع� أخذ التحالف وآل,ة  1 اتها المدّمرة ع� المدني23 اء ال�ارز�ن الحظ �استمرار تأث�2 الخ��

اء ال�ارز�ن 0شأن احتمال,ة التحقيق الخاصة   ك لتقي,م الحوادث) السbنتاجات ف��ق الخ�� s�ه (الف��ق المش�

� أر�ــع  
1Q اء � ع� محمل الجد. وخالل هذە الوال�ة، حقق ف��ق الخ��iالدو �

1vساRحدوث انتها�ات للقانون اال

ال بيوت   �ع أثرت   �
sوال� والجوف،  � حجة 

sمحافظ�  �
1Q �ات  1lال ذلك   �

1Q �ما  جّ��ة،  �ات  1¶ �
1Q  1 مدني23

اماته 2020تموز:يوليو   1 s�الوفاء �ال �
1Q اء ال�ارز�ن األعراب عن قلقه من فشل التحالف . و�كرر ف��ق الخ��

1 والتناسب   ام �م�ادئ التمي�2 1 s�1 من آثار األعمال القتال,ة، واالل �اتخاذ جميع التداب�2 الممكنة لحما�ة المدني23

� الهجمات والح,طة والحذر 
1Q .  

 صف  الق . عمل,ات  2  – أ 

ت ظروفا  ، اخت�� �
� أن تقع القذائف ... �الما¿1

ع كصح»1
ّ
"هذە لم تكن ساحة معركة، ح,ث أتوق

؟  �
1vمطار مد �

1Q ان هناك قصف ... ول¢نZ ح,ث 
ً

Áمث � �vالساحل الغر �
1Q ًة C بها م�ا �Âّكنت أغ

1 من القصف ع� مطار  1 الناج23 ." أحد الصحفي23 1 1 صفوف الصحفي23 أثار ذلك الخوف �الطبع ب23

  عدن 

عن   ي��د  ما   �
1Q ال�ارز�ن  اء  الخ�� ف��ق  حقق  الماض,ة،  األر�ــع  السنوات  مدى   ��القذائف    15ع ا  aقصف

هذە   غالب,ة  الحوثيون  ونفذ  منه.  مفر  ال  الذي  اع  1 ال�1 هذا   �
1Q  1 المدني23 ح,اة  تدم�2   iإ أودى  المدفع,ة 

ة   s�الحكومة ال,من,ة والتحالف. وخالل الف iسب عدد قل,ل منها إRُالمشمولة �التق��ر، حقق الهجمات، و

� Zانون األول:د�سم��  
1Q مطار عدن �� ذلك الهجوم ع

1Q ثالث حوادث قصف أخرى، �ما �
1Q 2020الف��ق  ،

:يناير   �
1vالثا شهر Zانون   �

1Q الحد�دة  محافظة   �
1Q أفراح  صالة   ��  2021وع

1Q  �
السك�1 الروضة   �Ã  �

1Qو  ،

� ن�سان:اب��ل  
1Q اء ال2021محافظة مأرب اع، وال  . �كرر ف��ق الخ�� 1 �ارز�ن التعب�2 عن قلقه �أن أطراف ال�1

� وأن أطراف 
1vساRاإل �iيواصلون شن هجمات عشوائ,ة محظورة �موجب القانون الدو ، 1 سّ,ما الحوثي23

 . 1 1 المدني23 اع تخفق �اتخاذ جميع االحت,اطات الممكنة للتقل,ل من اإلصا�ات ب23 1   ال�1

�   . ب 
1vساRقة �الوضع اإل

�
� خضم الحرب     التوق :  االنتها�ات المتعل

1Q نحو النجاة 

� ال,من 0ش�ل كب�2 
1Q دي s�الم �

1vساRاء ال�ارز�ن أنه من الممكن التخف,ف من حّدة الوضع اإل �كرر ف��ق الخ��

  �
1Q ��©أ 1 �درجة  المدني23 . �غرق الس�ان  �iللقانون الدو اماتها �موجب  1 s�ال ام  s�اح� اع  1 ال�1 إذا �دأت أطراف 
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� ال,من تحت الحصار أو متأثرة �الحصارات. اإلغالق المطّول  الج�ع والفقر. ال تزال العد�
1Q د من المدن

� منذ آب: أغسطس  i1 من   2016لمطار صنعاء الدو من ق�ل الحكومة ال,من,ة والتحالف �منع المدني23

� دفع  
1Q ال�لد. و�المثل، �ستمر المدنّيون  �

1Q المنقذة للح,اة غ�2 المتوافرة الحصول ع� الرعا�ة الصح,ة 

� Zل مرة يتدّمر مسbش»1 أو �غلق أو يbُستخدم ألغراض عسك��ة. وعالوة ع� ذلك، فإن القيود  الثم
1Q ا a,ن غال

� المساهمة بنقص الوقود والطعام والbسEب �ارتفاع األسعار. 
1Q فرضها التحالف تتابع� �

sاد ال� ع� االست�2

اء ال�ارز�ن إعاقة وصول الو  ة التق��ر هذا، وثق ف��ق الخ�� s�الحد�دة من ق�ل التحالف، وخالل ف iاردات إ

  �
Åvالغذا اإلنتاج   �تؤثر ع  �

sال� الج��ة،  �ات  1lال � ذلك 
1Q �ما  العسك��ة،  العمل,ات  إi مختلف  �اإلضافة 

اع  1 ا من جانب أطراف ال�1 aجس,م 
ً

� مما �عكس إهما¹
Åvمناطق معروفة �أنها تواجه انعدام أمن غذا �

1Q والمزارع

� السنوات  لتأث�2 عمل,اتهم ع� الس�ان ا
1Q نتاجاتهbاس �1 وقدرتهم ع� الحصول ع� الغذاء. و�ناء ع لمدني23

اء ال�ارز�ن �ع,د تأ©,د إدانته ألفعال األطراف المع,قة للعمل,ات اإلRسان,ة  األر�عة السا�قة، فإن ف��ق الخ��

ور�ة والرعا�ة الصح,ة.  1lالغذاء واالمدادات ال �  وقدرة حصول الس�ان ع

وب سوء المعاملة اإلختفاء القDي    . ج  ها من ¶1 � والتعذ�ب وغ�2
 : معاناة دائمة واالحتجاز التعّس»1

 �
� وZأنه سنة". إبن شخص مخت»1

1Æل يوم �مZ شعرت �  "أقسم أن�1

�المعاناة النفس,ة المستمرة جراء الحرمان من  ا عن الجبهات األمام,ة، �ظل محكوم ع� العائالت  aع,د�

� معرفة معرفة مص�2 أح�ائهم وأما©ن وجودهم  
1Q اع �حرمان العائالت من حقها 1 ح,ث �ستمر أطراف ال�1

� العد�د من الحاالت ح,ث Zان 
1Q مدى السنوات األر�ــع الماض,ة �اء ال�ارز�ن ع الحق,قة. حقق ف��ق الخ��

ة التق��ر هذا،  s�والحرمان من حقوق المحا�مة العادلة. خالل ف �°Jاالحتجاز مقّدمة للتعذ�ب والعنف الج

اع ارت�اب هذە الممارسات المفرطة. وع� وجه الخصوص، حقق الحظ الف�  1 �ق لألسف استمرار أطراف ال�1

� من ق�ل حكومة  
اء وتل»s مزاعم تتعلق �أر�ــع حوادث اختفاء قDي واعتقال واحتجاز تعس»1 ف��ق الخ��

ق�ل   من  وتعذ�ب   �
تعس»1 واحتجاز  قDي  اختفاء  حوادث  وثالث  ؛  � �vالجنو  �iاالنتقا والمجلس  ال,من 

اع  1 اء ال�ارز�ن أس�اب معقولة تدعو إi االعتقاد �أن أطراف ال�1 سلطات األمر الواقع. ال يزال لدى ف��ق الخ��

� لحقوق iالدو للقانون  إنتهاٍك   �
1Q والتعذ�ب التعّسف,ة  الق�Dة واالحتجازات  �اإلختفاءات  انخرطت  قد 

 �iاع الدائر، للقانون الدو 1 . اإلRسان، و�حسب مستوى ارت�اطها �ال�1 �
1vساRاإل  

ا والمهاج��ن واألقل,ات: تقاطع مواطن الهشاشة وتفاقمها   . د  a,1 داخل   وضع النازح23
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� ال�دا�ة إi الخانق و�عدها إi مدغال ثم اi الم,ل وثم إi الس��داء. هللا وحدە أعلم  
1Q تهجّرت"

 �
sظهري وزوج� �ا ع� األقدام... حملت ولدين ع a,مدى سوء الوضع الذي نع�شه... رحلنا مش 

ا للغا�ة." رجل نازح داخل,ا aان األمر ح��نZ .إال أن أدّمع �
ا... عندما أتذكر ال �مكن�1 aحملت واحد 

� ال,من. األعمال القتال,ة والعنف وأنماط 
1Q 1 أصال اع تفاقم هشاشة من هم مهمش23 1 تظل أRشطة أطراف ال�1

1 ع� مغادرة منازلهم. العد�د من األشخاص ، غالب¥تهم من الJساء    الهجمات غال�ا ما تج�� المدني23 1 النازح23

� Zل نزوح جد�د. و�الرغم من 
1Q المتضمنة للهرب 0ش�ل متكرر وعانوا من المخاطر  واألطفال، اضطروا 

ا عن مستق�ل أفضل ل¢ن وجدوا أنفسهم   aال,من كنقطة عبور �حث iالحرب، ال يزال المهج��ن �صلون إ

ان متقاطعة مميتة أو تعرضوا لالحتجاز التعس . وما زالت  وسط ن�2 �°Jذلك العنف الج �
1Q والتعذ�ب �ما �

1«

 �
1Q اء  الخ�� ف��ق  حقق  �التق��ر،  المشمولة  ة  s�الف خالل  �االضطهاد.  التهد�د  تحت  تع�ش  األقل,ات 

� الح��ق الذي حصل  
1Qالشمال,ة لمأرب؛ و �Ãالضوا �

1Q 1 داخل,ا � طالت مخ,مات النازح23
sاالعتداءات ال�

� صنعاء
1Q المهاج��ن  احتجاز  ــخ    �مركز  البهائ,ة    2021آذار:مارس    7بتار�ــ  1 الطائفت23 أعضاء  أوضاع   �

1Qو

ا والمهاج��ن واألقل,ات ال يزالوا  a,1 داخل اء أن األشخاص النازح23 واليهود�ة. ونb,جة لهذا، �سbنتج ف��ق الخ��

  يواجهون مست��ات متصاعدة من االنتها�ات ضد حقوقهم. 

1 عن حقوق اإلRسان   إس�ات أصوات   - ه   1 والمدافع23   الصحافي23

’نحن نعرف  �i قالوا ... �
1Qمحققون عن التجسس لصالح منظمة دول,ة �صفة صحا �

"سأل�1

� احتجز 
� �م�1

1Qعائلتك و�ذا عبثت معنا، فأنت تعلم ما �مكننا فعله." صحا �
1Q ل شخصZ

� من التعذ�ب  �Ãسا�قا ونا 

 

ق ف��ق الخ
ّ
اع لح��ة التعب�2 والJشاط ع� مدى األر�ــع سنوات الماض,ة، وث 1 اء ال�ارز�ن "معاق�ة" أطراف ال�1 ��

1 عن حقوق اإلRسان والJشطاء   1 والمدافع23 1    –وتع��ض الصحافي23 1 أو معارض23 الذين ُينظر إليهم ZمJشّق23

اء ال�ارز�ن    – إi االختفاءات الق�Dة واالحتجازات التعّسف,ة والتعذ�ب وح�s الموت. و�أسف ف��ق الخ��

� ح��ران:يونيو  أن التحقي
1Q عدن �

1Q �
1Qمقتل مصّور صحا �

1Q 2020ق    �
1Qلم يتقدم 0ش�ل جوهري و�أن صحا

اء   1 آخ��ن جراء عمل,ة القصف ع� مطار عدن. وتابع ف��ق الخ�� تل وُج�ح �سعة صحافي23
ُ
� قد ق

1vتلف��و

العام    �
1Q الواقع  األمر  سلطات  ق�ل  من  المحتج��ن   1 صحفي23 ة  CDالع قض,ة   �

1Q  بتهم   2015تحق,قه 

اء من   1 الذين ال يزالوا محتج��ن تعسف,ا. وتحقق ف��ق الخ�� "التجسس" و�دعو إi إطالق  اح الصحافي23

� ضد مدافعة  °Jذلك العنف الج �
1Q والتعذ�ب �ما �

قض,ة آخرى من االختفاء القDي واالحتجاز التعس»1
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 Dسان من ق�ل سلطات األمر الواقع، وتحقق من قض,ة االختفاء القRعن حقوق اإل  �
ي واالحتجاز التعس»1

ال�ارز�ن أس�اب   اء  الخ�� يزال لدى ف��ق  . ال  � �vالجنو �iمن ق�ل المجلس االنتقا �
1Qالمعاملة لصحا وسوء 

1 عن حقوق  1 والمدافع23 اع استمرت �انتهاك حقوق الصحافي23 1 معقولة تدعو إi االعتقاد �أن أطراف ال�1

� ذلك الJساء المدافعات عن حقوق اإلRسان
1Q سان �ماRاإل .  

  

ر الواقع ع�    . و  1lاألطفال والذي ال �مكن إصالحه ال 

اع بÏلحاقه   1 ر المتعذر إصالحه والذي �ستمر أطراف ال�1 1lاء ال�ارز�ن قلقا للغا�ة ح,ال ال ما زال ف��ق الخ��

�عض   تفاقم   iإ اع  1 ال�1 أحدثها   � sال� االقتصاد�ة  المصاعب  أّدت  وقد  حقوقهم.  إعمال   �
1Qو �األطفال 

القDي والزواج الممارسات   الزواج  المثال  ال,من، ع� س9,ل   �
1Q الضارة ضد األطفال التقل,د�ة  القد�مة 

المدارس ألغراض عسك��ة مما �جعلها أهدافا عسك��ة معرضة   اع �ستخدم  1 ال�1 الم�كر. ما زالت أطراف 

� تجن,د األطفال تحت س
1Q اء ال�ارز�ن، منذ �شك,له، 0ش�ل مكثف  18ن الـللهجوم. وقد حقق ف��ق الخ��

ة  15(ال�عض منهم تحت سن   s�اع. وخالل ف 1 � األعمال القتال,ة من جانب جميع أطراف ال�1
1Q واستخدامهم (

� حاالت األطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء القصف والغارات  
1Q اء التحقيق الوال�ة هذە، واصل ف��ق الخ��

األوال  من  اثنان  بتجن,د   1 الحوثي23 ق,ام  وثق  Zما  العشوائ,ة،  العمر  الج��ة  من  ة  CDع السادسة   �
1Q د 

منذ   استخدمتا   1 مدرست23 استهدفت   �
sال� الهجمات  توثيق   iإ �اإلضافة  مأرب  � جبهات 

1Q واستخدامهما 

� عام  iالتعل,م    2018حوا �� الحد�دة وتعز، مما منع الطالب من الحصول ع
sمحافظ� �

1Q ألغراض عسك��ة

1 وجعل وصول األج,ال المق�لة عرضة لل � هذين الموقع23
1Q  توصل إليها ف��ق �

sضوء النتائج ال� �
1Qخطر. و

اء ال�ارز�ن ع� مدى السنوات األر�ــع الماض,ة، فإنه �كرر اإلعراب عن قلقه إزاء التجاهل الصارخ من   الخ��

اإلRسان   لحقوق   �iالدو القانون  �موجب  بها  التمتع  لألطفال  �حق   � sال� للحقوق  اع  1 ال�1 أطراف  جانب 

 . �
1vساRاإل �iوالقانون الدو  

� ع� نطاق واسع    . ز Ñالن�ع االجتما � انbشار العنف القائم ع

أمرأة   ." �Ãا  إطالق  أمل   �وع الح,اة...  ق,د   �ع لل�قاء   �
1vاغتصبو الصمت Zلما  م  1 s�ال "كنت 

 �Ñالن�ع االجتما �� وعنف قائم ع°Jمحتجزة سا�قا وضح,ة عنف ج 

اال  الن�ع   �ع القائم  �العنف  ترت�ط  جرائم  اع  1 ال�1 أطراف  ،  أرتك�ت  �°Jالج العنف  ذلك   �
1Q �ما   ، �Ñجتما

اع من  1 واضطهدوا أشخاص ُينظر إليهم ع� أنهم ال �متثلون للمعاي�2 الجJسان,ة النمط,ة، وزادت أطراف ال�1

اء ال�ارز�ن، منذ �شك,له، 0ش�ل مكثف  � األصل. وقد حقق ف��ق الخ��
1Q حدة أوجه عدم المساواة القائمة
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ها من أش�ال   � حاالت اغتصاب وغ�2
1Q  ،ب¥نها اع ضد، من  1 ال�1 المتفش,ة من ق�ل أطراف   �°Jالعنف الج

الJساء والفت,ات والفت,ان والمهاجرات والفت,ات واألوالد واألشخاص الذين ال �متثلون للميول الجJس,ة و 

اء ال�ارز�ن،  :  ة التق��ر هذا، حقق ف��ق الخ�� s�ساء والفت,ات. وخالل فJسان,ة النمط,ة والJأو اله��ات الج

� قض,ة أسماء العم�°� وانتصار الحمادي Zأمثلة ع� إساءة سلطات األمر  من ض
1Q ،من جملة أمور أخرى

اء ال�ارز�ن من جد�د إدانته  . و�ؤكد ف��ق الخ�� 1 الواقع لنظام العدالة بهدف تع��ز األدوار التقل,د�ة للجJس23

� Zما �شجÑالن�ع االجتما �اع للعنف القائم ع 1 ب إساءة استخدام نظام العدالة  الق��ة الرت�اب أطراف ال�1

 . 1   بهدف تع��ز األدوار التقل,د�ة للجJس23

  القسم الخامس: المساءلة 

  1 � زمن حرب وال يوجد تحقيق والمدنيون مستهدفون من جميع األطراف." أحد الناج23
1Q ول¢ننا"

 من القصف

  �
1Q األمل  �ستع,دوا  أن  للضحا�ا  أر�د  إذا  عاجلة  عالج,ة  إجراءات  اتخاذ  معرفة �لزم   �

1Q حقوقهم  إعمال 

� مجال المساءلة مالئمة أو Zاف,ة 
1Q ة الحق,قة وتحقيق Zل من العدالة والتع��ض. ولم تكن التطورات الصغ�2

� ال,من. وال ي�دو أنه قد تم احراز أي تقدم ملموس 
1Q "أي حال من األحوال لقمع "و�اء اإلفالت من العقاب�

اء أعمال ف,ما يتعلق بتحقيق االنتصاف للضحا�ا. وخال ة المشمولة بهذا التق��ر، راجع ف��ق الخ�� s�ل الف

التا�عة  الوطن,ة  التحقيق  لجنة  أعمال  ذلك   �
1Q (�ما  المساءلة  مجال  �خص  �ما  ال,من   �

1Q اع  1 ال�1 أطراف 

اء دعوته إi اتخاذ  ك لتقي,م الحوادث التابع للتحالف). و�كرر ف��ق الخ�� s�للحكومة ال,من,ة والف��ق المش

� ال,من إi المح�مة الجنائ,ة الدول,ة)، ووتوسيع إجراءات د
1Q ذلك إحالة األوضاع �

1Q وفور�ة �ما �ول,ة أ©�

، و�Rشاء آل,ة تحقيق جنائ,ة دول,ة. 2140قائمة االضافات ع� الئحة العق��ات وفقا لقرار مجلس األمن  

� ظل غ,اب المساءلة. و�مكن اتخاذ خ
1Q ال,من �

1Q طوات اآلن لتع��ز ال �مكن تحقيق أي سالم مستدام

ـــح  ال�lـ  �
Åvالم�د ام  1 s�االل السالم، و�شجيع  ز�ادة شمول,ة عمل,ة  ذلك   �

1Q �ما  ال,من   �
1Q للسالم"  "التأهب 

�المساءلة أثناء المناقشات، و��جاد مساحة للمناقشات 0شأن استجا�ة شاملة للعدالة االنتقال,ة والحفاظ 

ومأسسة   الضحا�ا،  لمشاركة  األول��ة  إعطاء  مع  � عليها، 
1vالمد المجتمع  قدرة  لتع��ز  الهادفة  الم�ادرات 

 . �
  ال,م�1

  

  االسbنتاجات والتوص,ات القسم السادس:  
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  االسbنتاجات   – أ 

� هذا التق��ر وخالل السنوات  
1Q اء ال�ارز�ن � قدمها ف��ق الخ�� sإن النتائج المتعلقة �االنتها�ات والتجاوزات ال�

� Zل يوم   األر�ــع الماض,ة، ال تمثل سوى عينة جزئ,ة من تلك
1Q 1 � �سEب معاناة مروعة للمدني23 sاألحداث ال�

اء ال�ارز�ن أس�اب معقولة تدعو إi االعتقاد �أن حكومات ال,من والممل¢ة   � ال,من. ال يزال لدى ف��ق الخ��
1Q

 1 ، وسلطات األمر الواقع مسؤول23 � �vالجنو �iالع��,ة السعود�ة واإلمارات الع��,ة المتحدة والمجلس االنتقا

اع عن انت 1  معقولة تدعو إi االعتقاد �أن أطراف ال�1
a
اء أس�ا�ا ها�ات حقوق اإلRسان. ال يزال لدى ف��ق الخ��

ح  
�
مستقلة  المسل مح�مة  تقررە  �ما   

a
ورهنا  . �

1vساRاإل  �iالدو للقانون  انتها�ات  �ارت�اب  استمرت  ال,من   �
1Q

وحكومة   التحالف،  من  افرادا  �أن  أخرى  مرة  اء  الخ�� ف��ق  وجد  � ومختصة، iاالنتقا والمجلس  ال,من، 

� لمستوى جرائم حرب. 
s«قد ترت Óًوسلطات األمر الواقع قد ارتكبوا أفعا ، � �vالجنو  

  

 التوص,ات   . ب 

اع والدول والمنظمات   1 اء ال�ارز�ن توص,ات إi أطراف ال�1 خالل الوال�ات الثالث الماض,ة، قدم ف��ق الخ��

أن هذە   اء  يتخذ أي إجراء 0شأنها.  اإلقل,م,ة والدول,ة. و�أسف ف��ق الخ�� ، لم  التوص,ات، و�i حد كب�2

وع� هذا األساس، ت�»s جميع هذە التوص,ات ذات صلة �الموض�ع و�جب تنف,ذها إذا أر�د ألي احتمال 

هذە  لتنف,ذ  األمر  يتطل�ه  ما  � Zل Ô الس,اس,ة  اإلرادة   . 1 المدني23 للس�ان  ة  ال¢ب�2 المعاناة  إلنهاء  معقول 

� هذا ال
1Qالتوص,ات. و  iدول أخرى، و� iاع، و� 1 اء ال�ارز�ن التوص,ات إi أطراف ال�1 تق��ر، �قدم ف��ق الخ��

 المنظمات اإلقل,م,ة والدول,ة، و�i مجلس األمن. 


