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 :المقدمة

باليو  الدولي لضهههحااا افاتفا  تحتفل دول العالم في الثالثين من شهههأغ طس هههكل من  ل  ا   
إلى مصهههههههيغ الفغاد اله ان  ههههههه  وا في العهالم  لفه  اتتاهاا  من طجهل  وتهتتي ذه ا اله  غ   الق هههههههغ   

. واشيغ الواقع الحقوقي الغاذن  ظغوف  يئة وطما ن م أولة  ن ذواأم طو ممثليأم القاتوتيين
 لى    حاًغامشهههههالة  المية ولم اعد الق هههههغ  ط هههههحى  العالم إلى طن افاتفا   في العداد من دول  

الوق  الحالي في ظل ظغوف  دادة   امان طن احدث افاتفا  الق هههغ  فيحيث م كقة بعي أا  
 ما    والحغوب الذلية  الم ههلحة الدولية وسيغ الدوليةات  ل زا اظغوف معقدة وف  ههيما في ظل  

للقمع والتغواع وا ق المعار هة و تداة للضه ا ال هيا هي   و هيلة ُا هتدد  بالا   امان طن
 وب راعة ماافحة ال غامة طو اإلرذاب.  لى الدصو 

مهها جهها  في اإل الن المتعلق بحمههااههة جميع الشهههههههدهها  من  ل  اوفقههً   عغف افاتفهها  الق هههههههغ واُ 
 لى طته     وافتفاقية الدولية لحمااة جميع الشهههههدا  من افاتفا  الق هههههغ    افاتفا  الق هههههغ 

طو ط  شهههههههال من طشهههههههاال الحغمان من الحغاة ال   اتم  لى    افاتكافطو    افحت ازطو    اف تقال"
طشهههههههدهها  طو م مو ههات من الفغاد    طو   م مو ههة م ةمههة  من قاههل  طاههد  موظفي الههدولههة  طو

اتصهههههغفون بوذن طو د م من الدولة طو بموافقتأا  واعقاه رفت اف تغاف بحغمان الشهههههد  من  
 ."حغاته طو إافا  مصيغ الشد  المدتفي طو ماان وجودا  مما احغمه من حمااة القاتون

لي لحقوق اإلت ههان  و لى الغسم من طن افاتفا  الق ههغ  محةور حةًغا تاًما بموجا القاتون الدو
بيد طته امارس في الوق  الغاذن  لى تكاق وا ههع  ههوا  من قال  والحافت     في جميع الةغوف

ت الم هههلحة والفوا ل من سيغ الدول   بعت ال ما اال هههلكات الغ هههمية في الدولة طو من قال 
المدتية وال ههيا ههية بما في ذل     الفغاد  حقوق  اشههال تأداد يههغاًحا لكيس وا ههع منوذو ما 

والحق في الحق في الحياة والحغاة والمان الشهدصهي  والحق في اف تغاف بالشهدصهية القاتوتية   
الأواهة  والحق في محها مهة  هادلهة وفي الضهههههههمهاتهات القضهههههههاليهة  والحق في معغفهة الحقيقهة فيمها 

اغ من  ههغوب المعاملة  الحق في  د  التعغض للتع اا طو ل   ههغب  و اد  ظغوف افاتفا  
 طو العقوبة القا ية طو الالإت اتية طو المأي ة.

ت كو   لى العهداهد من افتتأها هات  اغ     حقوقيهة  جغامهةاعهد  افاتفها  الق هههههههغ     ثّم  فهونومن  
 ههههههو  المعاملة  سيغا من  ههههههغوب  بما في ذل  التع اا ولحقوق اإلت ههههههان الاغ  ال  ههههههيمة  

و لى الغسم    . لى ال وع افجتما ي واإل دا  اارج تكاق القضههها والع س ال   هههي والع س القالم 
من طته من الشهالع طن تقع ممار هات افاتفا  الق هغ  من قال ال هلكات والتةمة الحاومية  

المعههار هههههههين ال هههههههيهها هههههههيين والمههدافعين  ن حقوق اإلت ههههههههان بمهها في ذلهه  المحههامين  ت ههاا  
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ؤ هه ههة ما   لل ههال  والت مية  بيد طن م    ا ههتغاتي ية لاث الغ ا داال الم تمع   والصههحفيين
التي تمار هأا ممار هات افاتفا  الق هغ    تفاقم في الوتة الايغة  وحقوق اإلت هان قد فحة 

بحق المعار ههههين ال ههههيا ههههين والمدافعين  ن    ال ما ات الم ههههلحة والفوا ل من دون الدول
في العداد من دول م كقة الشهههغق الو ههها التي تشهههأد تزا ات م هههلحة سيغ   حقوق اإلت هههان

 ما ذو الحال في ممار ههات افاتفا  الق ههغ  التي تغتااأا جما ة الحوثيين  دولية وحغوب طذلية  
الت ةيمات اإلرذابية لدامقغاطية في  ههوراا والمليشههيات الم ههلحة وفي اليمن وقوات  ههوراا ا

 والعغاق. ليايافي  ل من 

في ذ ا    ماعت للسالالالالال نالة محة ن قإلن ان سالالالالا مؤ هههه ههههة    وفي  ههههو  ما  ههههاق   ت ههههعى
التقغاغ تزامً ا مع اليو  الدولي إلحيا  ذ غ   ههههههحااا اإلاتفا  الق ههههههغ  إلى لف  اتتااا العالم إلى  
جغالم افاتفهها  الق هههههههغ  التي تغتااأهها ال مهها ههات الم هههههههلحههة والفهها لين من دون الههدول بحق  

ع  المدتيين وف ههيما المعار ههين ال ههيا ههيين والمدافعين  ن حقوق اإلت ههان في م اطق ال زا 
بههوقليم الشهههههههغق الو ههههههها بههالتغ يز  لى افتتأهها ههات التي تغتااأهها جمهها ههة الحوثيين في اليمن   

في  ل  الم ههلحة  في  ههوراا  والمليشههيات    وال ما ات اإلرذابيةالم ههلحة  وجما ات المعار ههة  
  من ليايا والعغاق  وذو ما  وف تت اوله بشي  من التفصيل  لى ال حو التالي:

 ي لحماية األشخاص من االخةفاء القسريانطار القا إل  الدنل

بمها في ذله  قوا هد القهاتون الهدولي لحقوق اإلت هههههههان وقوا هد    العها   ت غ  قوا هد القهاتون الهدولي
افاتفهها  الق هههههههغ  وجميع  وقوا ههد القههاتون ال  ههالي الههدولي ظههاذغة    القههاتون الههدولي اإلت ههههههههاتي

الممار هههههات وال مال التي ت كو   لى إافا  الفغاد واحت ازذم ق هههههًغا في طماان م أولة  ن  
وفي ذ ا الصهههدد  ت در اإلشهههارة إلى طن قوا د القاتون الدولي لحقوق  ذواأم وومثليأم القاتوتين   

وقهد  الم هههههههل    ال زاع اإلت هههههههان ا غ  تكايقأها في حميع الوقهات والحهافت بمها في ذله  حهافت 
وا ههههههه  في طيس وا هههههههع من المواثيق   د ط مهال افاتفها  الق هههههههغ   لى تحوجغمه  ذه ا القوا ه 

المع ية بحقوق اإلت هان بما في ذل  اإل الن العالمي  واإل التات وافتفاقيات الدولية واإلقليمية  
ااهة جميع  وإ الن حمه    لحقوق اإلت هههههههان والعأهد الهدولي الدها  بهالحقوق المهدتيهة وال هههههههيها هههههههيهة

الشهههههههدها  من افاتفها  الق هههههههغ   وافتفهاقيهة الهدوليهة لحمهااهة جميع الشهههههههدها  من افاتفها  
 .الق غ 

اإل الن العهالمي لحقوق اإلت هههههههان والعأهد الهدولي الدها  بهالحقوق المهدتيهة  و لى الغسم من طن  
ا اايههة بحمااة الشههدا  من  وال ههيا ههية لم اتضههم ا  افاتفا  الق ههغ   إف طتأما يههغاحة تصههً

حمااة من افاتفا  الق ههههغ  بما في ذل   الاحتو   لى جملة من الحقوق المدتية وثيقة الصههههلة ب
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الحمااة من التع اا طو العقوبة القا ههههههية  والحق في الحغاة والمان  الحق في الحياة  والحق في  
 وفي احتغا   غامتأم.وحق المحت زان في معاملة إت اتية الشدصي  

ال   ا تمدته ال معية    حمااة جميع الشههههههدا  من افاتفا  الق ههههههغ ب  المتعلق   الناإل واعد 
    طول وثيقهة قهاتوتيهة دوليهة47/133  بموجها القغار رقم  1992العهامهة لممم المتحهدة في دا هههههههماغ  

ت   يههغاحة  لى وجوب حمااة جميع الشههدا  من التعغض لحافت افاتفا  الق ههغ   فضههًلا  
 د الاغامة  افاتفا  الق غ  با تاارذا جغامة    تت اول يغاحة جغامة   ن طته اعد طول وثيقة دولية

لحقوق اإلت هههان والحغاات ال ههها هههية التي واكيًغا ويهههارًاا  تشهههال اتتأاً ا ج هههيًما     اإلت هههاتية
وردت في اإل الن العالمي لحقوق اإلت هههان وط ادت تت يدذا وطورتأا الصهههاول الدولية الصهههادرة  

ا في ذه ا الشهههههههتن   حيهث ا تاغ اإل الن طن ط  فعهل من طفعهال افاتفها  الق هههههههغ  اشهههههههاهل اتتأها هً
ه  شهد  في تةغ القاتون  وحقه  التي تافل حق الشهد  في اف تغاف بلقوا د القاتون الدولي  

في الحغاهة والمن  وحقهه في  هد  التعغض للتعه اها وسيغا من  هههههههغوب المعهاملهة طو العقوبهة  
ا في الحياة طو اشههههال تأدادً الفغد  ا تأ  حق       الوة  لى طتهالقا ههههية طو الالإت ههههاتية طو المأي ة

  1ا له.اكيغً 

حةغ اإل الن ط مال افاتفا  الق هههغ  في جميع الحافت والةغوف بما في ذل     فضهههًلا  ن ذل  
الحهافت التي ت كو   لى إتهدفع الحغوب وال زا هات الم هههههههلحهة الهدوليهة وسيغ الهدوليهة والتوتغات  

اإل الن إلى الحق في افتتصاف القضالي ال غاع والفعال  بويفه   ما طشار    ال يا ية الداالية   
طالا اإل الن     ماان وجود الشهههدا  المحغومين من حغاتأم  وفي  هههايل ذل و هههيلة لتحداد  

الدول بضهههههغورة افحتفال ب ههههه ل ر هههههمي ا غ  تحداثه با هههههتمغار بت هههههما  جميع الشهههههدا  
  و هههههههغورة التحقيق الاهامهل  الموجودة في الهدولهة  المحغومين من حغاتأم في  هل طمها ن افحت هاز

واتداذ اإلجغا ات  محا مة الم هؤولين  ن طفعال افاتفا    في جميع حافت افاتفا  المز ومة  و
 2الافيلة بعد  إفالتأم من العقاب.

طول وثيقة دولية ت    لى وجوب    ذو  اعد إ الن حمااة الشههدا  من افاتفا  الق ههغ  وبي ما 
ن افتفاقية الدولية لحمااة جميع الشهههدا   فوحمااة الشهههدا  من حافت افاتفا  الق هههغ    

  47/133بموجها القغار رقم  من افاتفها  الق هههههههغ  التي ا تمهدتأها ال معيهة العهامهة لممم المتحهدة  
حيهث الزمه  افتفهاقيهة   شهههههههتن   ملزمهة في ذه ا الدوليهة  ذي طول وثيقهة قهاتوتيهة     2006في دا هههههههماغ 

افاتفهها    حههافت  منالدهها هههههههعين لوفاههاتأهها  حمههااههة جميع الشهههههههدهها     بوجوبالههدول ططغافأهها  
ا تاغت   فضهًلا  لى طتأا قد  ط  شهد  لالاتفا  الق هغ    إاضهاع د  جواز     وط دت  لىالق هغ 

 
   https://bit.ly/3JPrQdXلي: ا، لالطالع على كامل مواد اإلعالن، انظر الرابط التالقسري  االختفاء من األشخاص جميع بحماية المتعلق اإلعالنالمادة االولى من   1
 ، مرجع سابق. القسري  االختفاء من األشخاص جميع بحماية المتعلق اإلعالنمن  10-7المواد   2

https://bit.ly/3JPrQdX
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ال ها هية بما في ذل  الحق  ا لحقوق اإلت هان  ا ج هيمً حافت افاتفا  الق هغ  تشهال اتتأا ً  طن
في الحياة والحغاة والمان الشههدصههي  إلى الحد ال   قد ا علأا تدال  ههمن تكاق ال غالم  ههد 

 اا   لى تكاق وا ع.اإلت اتية إذا ما ارتُ 

لحمااة جميع الشههههدا  من افاتفا  الق ههههغ  التت يد افتفاقية الدولية     الوة  لى ذل   ط ادت
افاتفا  الق هغ  محةور حةًغا تاًما في جميع الةغوف والحافت  إذ طتأا تصه   لى  د   طن  لى  

جواز الت رع بت  ظغف ا هههتث الي   هههوا  تعلق المغ بحالة حغب طو التأداد باتدفع حغب  طو باتعدا  
ارتااب ط   مل من    إلى  الل و اة حالة ا ههههتث ا  طاغ   لتاغاغ اف ههههتقغار ال ههههيا ههههي الداالي  طو بت

  فضههًلا  ن طن افتفاقية قد تصهه   لى  د  جواز احت از ط  شههد  في افاتفا  الق ههغ ط مال  
ماان م أول   والزم  الدول الطغاف بضمان المعاايغ القاتوتية الدتيا حول الحغمان من الحغاة   

وال ههههههما  لأم     ههههههمية لمشههههههدا  المحغومين من الحغاةافحتفال ب هههههه الت ر  بما في ذل 
 3.بحغاة بافتصال بت غذم طو محاميأم طو ط  شد   اغ ادتاروته

جغ  تةا  روما ال ا ي للمحامة ال  الية الدولية  ال   دال حيز الت في  و لى يعيد ذ  يلة   
ال غالم  هههههههد   تكاق   هههههههمن  طفعال افاتفا  الق هههههههغ   وا تاغ ذ ا الفعال تقع  2002في اوليو  

وفي ذ ا الصهههدد  تصههه  المادة ال هههابعة من تةا  روما ال ههها هههي  لى طن افاتفا   اإلت هههاتية.
رتاا في إطار ذ و  وا هههع ال كاق طو م أ ي موجه  الق هههغ  اعد جغامة  هههد اإلت هههاتية متى اُ 

ي ال   ا غ  و لى الغسم من طن القاتون الدولي اإلت ههات . ههد طاة م مو ة من ال ههاان المدتيين
افاتفا  ات الم ههههههلحة الدولية وسيغ الدولية  لم ا غ  يههههههغاحة طفعال  العمل به في طوقات ال زا 

قهد    1977والاغوتو ولين اف هههههههافيين لعها     1949لعها   إف طن اتفهاقيهات ج يس الربعهة     الق هههههههغ 
اب المعهامالت  اله   تمت ع بموجاهه افطغاف المت هاز هة  ن ارتاه   ةت هههههههاتيه اإل ا ل ه  ماهدط المعهاملهة 

 4الالإت اتية بما فيأا جغالم افاتفا  الق غ .

القهاتون الهدولي  قوا هد القهاتون الهدولي العها  بمها في ذله  قوا هد   اتضههههههه  طن  تقهد وفي  هههههههو  مها  
 لى     القاتون ال  الي الدولي قد جغمقوا د  القاتون الدولي اإلت هههاتي وقوا د  لحقوق اإلت هههان و

الدول    وطلزم تحو وا هههههه  ويههههههغا  جميع الفعال التي ت كو   لى جغامة افاتفا  الق ههههههغ    
 الاتفا  الق غ .ل التعغض  والحاومات بالعمل  لى حمااة جميع الشدا  من

 
   https://bit.ly/3zXYBRw، لالطالع على كامل مواد االتفاية انظر الرابط التالي: القسري االختفاء من األشخاص  جميع لحماية الدولية االتفاقية 3
(، 2019) 1ج, 43ع، االسالمبة والدراسات البحوث مركز  - العراقية الجامعة مجلة، اإلنسانى الدولى القانون فى القسرى االختفاء لجريمة  القانونى المفهوم،  جاسم محمد  محمد، 4 

  https://bit.ly/3QJsA6s، الرابط: 432 – 418ص

https://bit.ly/3zXYBRw
https://bit.ly/3QJsA6s
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ممالاراالالالالالالالالا  االخةفالاء القسالالالالالالالري علد يالد الفالاعلحن من  ن  الالدن  نال مالاعالا   
 المسلحة  

واف هههههههكغابهات  ت هدر اإلشهههههههارة بهاد   ذ  بهد  إلى طتهه في حهافت ال زا هات الم هههههههلحهة سيغ الهدوليهة 
تعد جميع الطغاف المت از ة بما في ذل  الحاومات وجما ات  والتوتغات ال ههههههيا ههههههية الداالية  

  يبتكايق قوا د القاتون الدولي اإلت هههات ملزمة     الدول  دون  المعار هههة الم هههلحة والفا لين من
بمها فيأها تله  التي ت غ  افلت ها  إلى ط مهال افاتفها     د القهاتون الهدولي لحقوق اإلت هههههههانوقوا ه 

ا    وذو المغ  الق هههههههغ  في جميع الةغوف والحهههافت تمهههامهههً حهههافت ال زا هههات     لىالههه   ا كاق 
سيغ الدولية الدالغة في  دد من دول م كقة الشهههغق الو ههها طمثال دولة اليمن وليايا الم هههلحة  

ي حافت التوتغات واف هههكغابات ال هههيا هههية التي ت هههيكغ  لى دول طاغ  في تفل  و هههوراا  وف
ثمّ الم ك العغاق. ومن  دولهههة  الحهههال في  الحاومهههات  قهههة  مههها ذو  القول  طن  وجمههها هههات     امان 

وال ما ات المتكغفة التي    والمليشهههههيات الم هههههلحة سيغ التابعة للدول   المعار هههههة الم هههههلحة
الدول  ملزمة    نتمتل  م هههههتو  م ا ههههها من الت ةيم وافتصهههههافت وسيغذا من الفوا ل من دو

غ  افتصههههياع ل ميع قوا د القاتون الدولي اإلت ههههاتي والقاتون الدولي لحقوق اإلت ههههان التي تحة ب
 امة إت اتية مشي ة.اًما في جميع الةغوف والحافت وتعدذا جغ ط مال افاتفا  الق غ  حةًغا ت

ا  و لى الغسم من طن ط مهال افاتفها  الق هههههههغ  محةورة في جميع    الطغاف   هافهة لى    حةًغا تهامهً
طن مؤ ههههههه هههههههة مها ه  قهد فحةه  تفهاقم     بيهدبموجها قوا هد القهاتون الهدولي الةغوف والحهافت

في العداد   الدول  دونال ما ات الم ههههلحة والفوا ل من   التي تغتااأاط مال افاتفا  الق ههههغ   
من الدول التي تشهأد تزا ات م هلحة سيغ دولية وا هكغابات داالية في إقليم الشهغق الو ها   

 لى  شههههغات التقاراغ الحقوقية  مؤ هههه هههه ههههة ما      ططلع    ففي الحمن علد االالالالاحم الم ا 
في ارتااب مئات  الاغ   ات الم ههلحة  ماثيين وبعت ال الموثوقة التي تفيد بتورط جما ة الحو

وفي ذ ا الصههههدد  طشههههارت تقاراغ محلية     حافت افاتفا  الق ههههغ   لى مدار ال هههه وات الما ههههية
حالة   353تت دت مؤ هه ههة ما   من يههحتأا إلى تورط جما ة الحوثيين في ارتااب ما م مو ه  

ااتفا  ق ههههغ   بحق المعار ههههيين ال ههههيا ههههين والمدافعين  ن حقوق اإلت ههههان بمن في ذل   
وحتى    2016الصهههههههحفيين والمحهامين وال هاشهههههههكين الحقوقيين االل الفتغة الممتهدة مها بين مهااو  

تعز والايضا   في محافةات ي عا  وإب و مغان ورامة وذمار وطجزا  من محافةات    2020طبغال  
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   في حين وثق تقغاغ محلى  اغ تورط جمها هة الحوثيين في5داهدة ويهههههههعهدة والضهههههههالعوالحه وح هة  
 6وحدا. 2021االل العا  حالة ااتفا  ق غ  لمدتيين  62تحو  ارتااب

واقعة ااتفا   في ذ ا الصههههههدد     ارتااتأا جما ة الحوثيينومن طبغز وقالع افاتفا  الق ههههههغ  التي 
ال   ظل مدتفًيا بشههههال ق ههههغ  م   طن تم اقتيادا في فاغااغ  يااالالالالر   حد امل اإلساثة اليم ي 

  بل ه طن ط  إلىمن قاهل الم هههههههؤول الم ي التهابع ل مها هة الحوثيين في محهافةهة الحهداهدة    2017
إ افة     20227شأغ اوليو  في    وطن جثته موجودة بتحد الم تشفيات  جما ة الحوثي ط غته بوفاته

   اًما وقع  ههههحية لالاتفا  الق ههههغ   21غ  االغ من العمغوذو   هههها  (أ.ح.عإلى واقعة ااتفا  )
القات  ليه  إلى قغاته في شهغ ا الغوتة  حيث تم طث ا   هفغا من مدا ة تعز    2021في شهأغ مااو  

ح ا شأادة  ن ل ما ة الحوثي  ن تابعيااقاف ال يارة التي  ان  لى مت أا من قال م لحيبعد  
ط هههههغته بالاحث   ه في جميع ال ههههه ون  طفغاد    و لى الغسم من قيا  في ال هههههيارةمن  اتوا معه 
بعد  تواجدا      إف طن الم ههؤولين الحوثيين طااغوذمبما في ذل   هه ن الصههال   نيالتابعة للحوثي

 8لداأم.

ارتاا  جما ات المعار ة الم لحة والت ةيمات وال ما ات اإلرذابية وسيغذا من    نفي اإلريا،
في   اة ههههور افحداث ال لى ال ههههاحة ال ههههوراة م   بد    سيغ الدول ال اشههههكةمن    ال أات الفا لة

والمدافعين  ن    ال ههيا ههيين من حافت افاتفا  الق ههغ   ههد المعار ههين فاآلآل   2011مارس 
وفي ذ ا الصهدد  اشهارت تقاراغ محلية تحقق  مؤ ه هة  حقوق اإلت هان وال اشهكين الحقوقين   

ا بي أم  2567طن ما اغبو  لى  إلى   ما   من يههحتأا  ههيدة ف ازالون قيد   446طفاًل و  237شههدصههً
ال يش الوط ي    قوات  افاتفا  الق هغ  لد  مدتلس فصهالل المعار هة الم هلحة بمن في ذل 

ا قد ُطافوا ق هًغا  لى اد ت ةيم   8648ط ثغ من   طن ذ ا إ هافة إلى   حتى اآلنو  2011م    ا    شهدصهً
 هيدة قد ُطافوا ق هًغا   28طفاًل و  13بي أم    2064من     هيدة  وط ثغ 255طفاًل و 319دا ش بي أم 

 2021.9وحتى طس كل  2011ال وراة في مارس  الزمة لى اد ذيئة تحغاغ الشا  م   بد  

ومن طبغز المدتفين ق هًغا  لى اد الت ةيمات اإلرذابية وجما ات المعار هة الم هلحة في  هوراا 
اب من محهافةهة حلها  تم ا تقهالهه من  وذو شههههههه  فرهالا  أمالال محمإل   سالالالالالالالحن في الوقه  الغاذن   

نخالد فإلاز  آلن  وف ازال مدتفًيا حتى ا  2014قال   ايههههغ تابعه لت ةيم دا ش اإلرذابي في فاغااغ 
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وذو تاشها إ المي من محافةة حماة  تم ا تقاله من قال   ايهغ ذيئة تحغاغ الشها  في  سالح إل 
د  إلى قغاههة  فغ لو هههههههين بغاس طث هها  وجودا قغب محكههة وقود   ههد الكغاق المؤ  2021ابغاههل  

ا حتى اآلن ب هها  م كقههة  وذو مزارع من ط  نعزيز الاكر   محههافةههة إدلهها الشهههههههمههالي  وفزال مدتفيههً
  2021 فغان بغاس محافةة حلا الشهههمالي  تم ا تقاله من قال قوات ال يش الوط ي في فاغااغ 

 10م أول حتى اآلن.طث ا   مله في طر ه في قغاة حازرا  وف زال مدتفًيا في ماان 

  تغتاا المليشههيات وال ما ات الم ههلحة ط مال افاتفا  الق ههغ  بحق المعار ههيين  نفي لحاحا 
محددة تشههيغ  ن والمدافعين  ن حقوق اإلت ههان  و لى الغسم من  د  وجود تقداغات  ال ههيا ههيي

مؤ ههه هههة ما   قد    إف طن2011اللياية في ط توبغ    الزمةإلى ط داد المدتفين ق هههًغا في ليايا م   
طلعهه   لى  شهههههههغات التقههاراغ المحليههة والههدوليههة الموثوقههة التي تفيههد بتفههاقم ط مههال اإلاتفهها   ط

الق ههغ  التي تغتااأا المليشههيات الم ههلحة وسيغذا من ال أات سيغ التابعة للدولة في ليايا م   
وقعه  في ذه ا   لتيومن طبغز وقهالع افاتفها  الق هههههههغ  ا   2011حهدوث افتتفها هههههههة اللليايهة في  ها   

االالالالال ال  المدافعة  ن حقوق المغطة و ضهههههوة م لل ال واب والمحامية  فا  الصهههههدد  واقعة اات
واقتيهادذها من قاهل    2019اوليو   17ااتكهافأها من م زلأها في مهدا هة ب  هاز  في  التي تم   االالالالالالالر حإل 

   إحد  ال ما ات الم هههلحة إلى جأة م أولة بعد طن طيهههابوا زوجأا بكلقتين تاراتين في  هههاقه 
ا حتى ولً م أ هههأا   هههغقيوة    مازال مصهههيغ لى الغسم من مغور تحو ثالثة ط وا   لى ااتكافأا  و

  رذن افاتفها  الق هههههههغ   فضهههههههلًها  ن واقعهة ااتفها  المهدافع  ن حقوق اإلت هههههههان  اله اآلن ومهاز 
 25والهه   تم اقتيههادا من مقأى في طغابلل في     الالا ر زين وال ههاشههههههها في م ههال حقوق المغطة  

من قاهل م مو هة م هههههههلحهة م أولهة إلى ماهان م أول  وف زال رذن افاتفها    2016 هههههههاتماغ  
 11الق غ  م   ذل  التاراخ.

العداد من المليشههيات وال ما ات الم ههلحة التي تعمل اارج  ههيكغة    ا ههتمغتنفي العران،  
الدولة في ارتااب المئات من حافت افاتفا  الق غ   و لى الغسم من  د  وجود تقداغات دقيقة  

الفغاد المدتفين ق ههههًغا  لى اد ال ما ات والمليشههههيات الم ههههلحة وسيغذا من    ط دادتشههههيغ إلى 
ن مؤ هههههه ههههههة ما   ططلع   لى العداد من  للدولة في العغاق  إف طالتابعة    ال أات الفا لة سيغ

التقهاراغ الدوليهة الموثوقة التي تشهههههههيغ إلى تفهاقم ظاذغة افاتفها  الق هههههههغ   لى اد المليشهههههههيهات  
تحقق     ةتقغاغ دولي  تشهههههار  وفي ذ ا الصهههههدد  طالم هههههلحة والفا لين من دون الدول في العغاق

رذن افاتفا  ف ازالون    والطفال  من الغجال  643لى طن ما اغبو  لى    إاحتأمؤ  ة ما   من ي
االل العمليات الع ههههههاغاة  م   طن تم ااتكافأم  لى طاد  ذيئة الحشههههههد الشههههههعاي   الق ههههههغ 
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  .201612ت ةيم دا ش في شهههأغ اوتيو ف هههتعادة الفلوجة  والم اطق المحيكة بأا من  هههيكغة  
ا من ال شههكا  والمحت ين    20ط ثغ من    ف زال    ن ذل فضههًلا   افاتفا  الق ههغ  م    قيدشههدصههً

االل افحت ههاجههات  للههدولههة    م أولههة وسيغ تههابعههةطن تم ااتكههافأم من قاههل   ههايهههههههغ م هههههههلحههة  
 2019.13في العغاق في ط توبغ  التي اتدلع والتةاذغات الشعاية 

 الخاتمة نالةإلصحا :  

ا  لى   في الدتها  امان القول  طتهه  لى الغسم من طن ط مهال افاتفها  الق هههههههغ  محةورة حةًغا تهامهً
 هافهة الطغاف في جميع الةغوف والحهافت بموجها قوا هد القهاتون الهدولي بمها في ذله  قوا هد  

ي   القاتون الدولي لحقوق اإلت ههان وقوا د القاتون الدولي اإلت ههاتي وقوا د القاتون ال  الي الدول 
بيهد طن مؤ ههههههه هههههههة مها ه  قهد فحةه  تفهاقم ط مهال افاتفها  الق هههههههغ  التي تغتااأها ال مها هات  
والمليشهههههههيهات الم هههههههلحهة وسيغذها من ال أهات سيغ التهابعهة للهدول في العهداهد من دول م كقهة  
الشهغق الو ها التي تشهأد تزا ات م هلحة سيغ دولية وا هكغابات داالية  وفي  هو  ما  هاق   

وال ما ات    حاوماتالإلى   تويهههياتأا ال  والت مية وحقوق اإلت هههانتقد  مؤ ههه هههة ما   لل ههه 
 والمليشيات الم لحة في الدول المع ية  لى ال حو التالي: 

إجغا  تحقيقات فا لة وفوراة وشهههههاملة وتزاأة وم هههههتقلة وشهههههفافة وحقيقية في جميع   •
 ههههان  افاتفا  الق ههههغ  التي اتعغض لأا المعار ههههين والمدافعين  ن حقوق اإلت  مزا م

 وال شكا   لى اد ال ما ات والمليشيات الم لحة.

إطالق  ههههغا  جميع المدتفين ق ههههًغا من المعار ههههين والمدافعين  ن حقوق اإلت ههههان  •
 وال شكا  دون قيد طو شغط.

ب ل مزاد من ال أود لضهمان ويهول  هحااا افاتفا  الق هغ  إلى  هال افتتصهاف وال اغ   •
 الفعالة.

لااملة لضهههههحااا افاتفا  الق هههههغ  لضهههههمان ويهههههولأم إلى  تقدام الم ههههها دة القاتوتية ا •
 التدابيغ لت ليل العقاات طما  الضحااا وحمااة اصوييتأم. ال اجزة واتداذالعدالة 

ال ما ات والمليشههيات الم ههلحة إلى العدالة    جغالم افاتفا  الق ههغ  منمغتااي   تقدام •
 و مان  د  إفالتأم من العقاب.
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