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موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

اليمن*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدما ما  20اها ما ا هااامل
صاااحب امحاال ( )1إىل االسااتاراا الاادوري ال.ااام  ،وهااو مق ا ّد ق ش ا مااوامل ق ااداً ااد
األاحى لادو ال لماملم

اثنيا -املعلومات املقدمة من جهات أخرى صاحبة مصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات( )2الدوليا ااة والتعا اااون ما ااي اتليا ااات واوي ا ااات الدوليا ااة حلقا ااوق
()3
اإلنسان
 -2ذكرمل منظم "الوصاو انن" أن الا م فار ق سابع ما مااهادامل حقاوق اإلنساان
الدول ا الرس س ا التسااعم وي.اام ذلااد الاهااد الاادوال اصاااة قااوق االاتحاااوي واالاتماع ا
والثقاف ا والاهااد الاادوال اصاااة قااوق امدن ا والس اس ا م وه ا أي ااً فاار ق الربو وك اول
االخت اااري ال اا ا حقااوق الأ ا ب.اافن اش اناز األف ااا ق امنابعااامل امساال وب.اافن ب ااع
األف ا واستغال األف ا ق البغاء وق امواو اإل ح ()4م
__________

*
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 -3وال م فر ق ا اا امل ان ا األرباع كلهاا وكاذلد ق الربو وكاول اإل ااف األو
والثاااين ال اا ا حظاار أو ق ااد اسااتاما أساال قل ديا ما نا ا ا اعتبارهااا م رفا ال اارر أو
ع.واس األثر والقواعد التقل دي للقانون الدوال اإلنسااينم وبنااءً علاى ذلاد ،فاعن مج اع األفارا
ق ال م ململم حنا القاانون الادوال اإلنسااين ،يفاا ق ذلاد مبااوة ا أا والتم امل والتناسا م
وينبغا م ااع األفارا امتورفا ق الناملاع أن ُتما اماادن واألع ااان امدن ا ق مج ااع األوااااملم
وام.اق وامدارس واألماك الدين حمم يفوا القانون الدوال()5م
 -4وأوصت مؤسس ال رام لتحادي علاى اال
االخت اء القسري والربو وكو االخت اري ال اا مناه
الاقوبا ا القاسا ا أو الالإنس ااان أو امه نا ا والربو وك ااو
قوق امدن والس اس والنظا األساس للم م

اا ا الدول ا مايا مج اع األشا اة ما
التاذي وغريه ما اروا امااملا أو
االخت اااري الث اااين للاه ااد ال اادوال اص اااة
ا ناس الدول ()6م

 -5ووعاات الورا ا ام.اانك  5الق اوامل ال من ا إىل اامان االمتثااا للقااانون الاادوال قااوق
اإلنسااان والقااانون الاادوال اإلنساااينف وإىل ال ااتم ال ااوري م ااع الأاارق الربي ا والب ري ا وامأااارامل
للرحالمل اإلنسان والتجاري ()7م
 -6والحظاات ا ملا الدول ا للق اااء علااى األساال النوويا أن الا م مل واااع باااد مااهااد
األمم امت د ظر األسل النووي رغم أهنا صاو ت لحااا اعتماوهاا ق  7متوب/يول ا 2017م
وق هااذا الحاادو ،أوصاات ا ملا الا م بتوا ااع مااهااد حظاار األساال النوويا والتحاادي عل هااا
عتبارها مسفل وول مل ()8م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()9

 -7أعرا منظم "الوصو انن" ع القها م أن اماو  53م وساتور ا مهوريا ال من ا
نص علاى أن "حريا وساري امواصاالمل الربيديا واهلا ا والربا ا وكافا وسااس اال حاا م ولا
وال جيوب مراابتها أو ت .ها أو إف.اء سريتها أو أتخريها أو محاورهتا إال ق ا االمل اليت يب نها
القانون وأبمر ا اس "()10م
 -8وش ااجع مرك اامل حق ااوق اإلنس ااان للت اادري وامالوم ااامل ا وما ا عل ااى التاج ا ا
مؤسس وفن قوق اإلنسان وفقاً مباوة ريس()11م

ن .اااء

 -9وأوصى الت ال ال مين لرصد انتهاكامل حقوق اإلنسان ،م مجل أمور أخرى ،أبن
ين ذ ال م مج ع القرارامل اليت اعتمدها جملس حقاوق اإلنساان ب.افن ا الا ق الا م  ،وال سا ما
القرارامل  29/19و 19/27و)12(18/30م
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جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن مااي مرا اااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطا ات

امساوا وعد التم مل

()13

 -10الحظت منظم "إي َو رايتس راست" أن أعما الان الايت انادلات ق الا م أومل
إىل اااام التم اامل وعااد امساااوا م وعاناات ال تااامل امار ا فااالً للتم اامل ما أشا ا اديااد ما
التم ااملم والحظ اات منظما ا "إي ا َاو راي ااتس راس اات" أي ا ااً أن النا املاع أوى إىل ه ااور مجاع ااامل
اديااد مار ا للتم ااملم وأو ا ت امنظم ا كااذلد أن اإلفااار القااانوين ال مااين ال م ا ب اال ا
ا ا ق امساااوا وعااد التم ااملم وأوصاات امنظم ا ال ا م بت ث ا اهااووه إلهناااء الن املاع الااوفينف
و اامان الوصااو ال ام ا للجهااامل ال اعل ا اإلنسااان ف ووا ا أعمااا التم ااملف و ام ا م مباااوة
امساااوا ف و اامان أن اوان نهااا اام ا ا ق امساااوا ف واعتماااو اادابري عم ا إجيااا م ا أا ا
التغل على الا وا السابق ()14م
 -11والحظت الورا ام.نك  6بايو ق أش ا التم مل على الحا د اإلال م م وعلى وا
اصحااوة ،اتاارب الورا ا ام.اانك  6أن الس ا ان امن اادري م ا حمافظ ا ال ااالع ،والاديااد ماانهم
ُشِّّرووا واخل اً م اراء النملاع ،عانوا م التم مل بحور متملايد ق احملافظامل ام ()15م

حقوق اإلنسان وم اف

اإلرهاا

()16

 -12أعربت مؤسس ال رام ع القها إباء عمل امل م اف اإلرهاا اليت قاو ااا القاوامل
األانب ا م وااد أخ ا الا م ق "م اف ا حاااالمل االخت ااء القساري وتارسا االعتقاا ا ماااع
وون أمر ا اس واالحتجاب التاسا وون وا ا هتام ووون إااراء ا ااس " ،وكاذلد ق الق ااء
عل ا ااى التا ا ااذي وس ا ااوء امااملا ا ا ال ا اايت ير به ا ااا مو ا ااو الدولا ا ا و ا اامان حريا ا ا التاب ا ااري وحريا ا ا
الح اف ()17م
 -13والحظ اات مؤسسا ا ال راما ا أن البل اادان األانب ا ا واص االت تالهت ااا امتمثلا ا ق اار مل
الأااسرامل بادون ف اار ااد ام.اتب ق أهنام أع اااء القاعاد ق الواات الااذي اساتغلت ف ا الاديااد
م ا ماعامل امسل م غري الدو عد االستقرار ق البلاد لتن اذ الادياد ما اهلجماامل اد
السا ان اماادن م وعلااى الاارغم ما أن عمل ااامل م اف ا اإلرهاااا هااذه نتهااد االلتاملا يفواا
الق ااانون ال اادوال اإلنس اااين لتقل ا إىل أو ح اد م ا إ اااق األذى لس ا ان ام اادن واألع ااان
امدن ق س اق األعما القتال واد راى إىل مستوى اراسم حارا ،فعهناا ُن َّ اذ يفوافقا ا وما
ال من ا ا  ،وها ااو ما ااا أعا اااومل س ا ا ار ا مهوري ا ا ال من ا ا ق واشا اانأ الااصا اام أتك ا ااده ريف ا ااً ق
شباط/فرباير )18(2017م
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 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح ال رو ق ا ا وا ري واألمان على ش ح

()19

 -14أعربت منظم ه وم رايتس وو ش ع القها إباء ااام الناملاع ق الا م  ،الاذي ساب
ق خساااسر ره با با اماادن ال من ا  ،يفااا ق ذلااد انتهاكااامل كثااري لقاوان ا اارا وانتهاكااامل
حقوق اإلنسان م اان مج ع األفرا امت ارب م
 -15وذكرمل منظم ه وم رايتس وو ش أن الت ال الذي قاووه اممل ا الارب ا السااووي
والذي ين ذ عمل ا ق ال م يفوافق ا وم ال من و قا القوامل ا وم ال من إىل اانبا ،
ش الاديد م اهلجمامل غري القانون ف ما يبدو على األسواق وامناب وامدارس وامست.ا امل،
تاا أوى إىل اتا وإصااب ال امادن م وااد ا اد الت اال اماونا اإلنساان ووخوهلاا إىل الا م
واست د الذخاسر الانقووي  ،وه أسل حمظور على نأاق واسعم ومناذ ذار/ماارس ،2015
وثقت منظم ه وم رايتس وو ش  88هجوماً غري م.روع ف ما يبدو شان الت اال  ،وااد يرااى
باض هذه اهلجمامل إىل مستوى اراسم حرا أومل إىل مقت ما يمليد على  1 000مدين()20م
 -16وذكاارمل منظم ا ه ااوم رايااتس وو ااش أي ااً أن مجاع ا ا ااوث امساال  ،الاايت ال املا
سا أر علااى أااملاء كبااري ما البلااد ،يفااا ق ذلااد صاانااء ،و ااات ألغامااً أر ا م اااو ل فاراو،
واح ت ب .ع.واس امدن ال من ف ان لذلد أثر حاو بوا خااة علاى اامل ،وها لا
أكرب امدن ال من  ،فاراا وصاو اماونا وحاا وون وخوهلاام وااد اامات عاد أفارا مت اربا ،
وال س ما ا وث ون ،بن.ار أف اا اناووم وار ا ا وث اون انتهاكاامل مت ارر لقاوان ا ارا ااد
يراى با ها إىل مر ب اراسم حرا()21م
 -17وأشااار الت ااال ال مااين لرصااد انتهاكااامل حقااوق اإلنسااان إىل ار اااا عاادو كبااري م ا
االنتهاكااامل ،يفااا ق ذلااد اتا اماادن علااى أياادي أفارا ملتل ا  ،وال سا ما ام ل .ا امل ا وث ا
والقوامل ا وم امدعوم م بلدان الت ال الار م
 -18وذكاار مركاامل امالومااامل والتفه ا قااوق اإلنسااان أن ا حااار الااذي ر ا م ل  .ا امل
ا وث امسل علاى مدينا اامل ما أفاو ا حاارامل ق التااريت ،وااد ساب ق مااا سا ان
امل للسان الثالثا علاى التاواالم وااد فر ات ام ل .ا امل ا وث ا هاذا ا حاار علاى مدينا اامل ما
ملتل ا هامل واُ ِّ
ح ت امدين م امم ا با وامر اامل احمل أ اا()22م
 -19والحظت الورا ام.نك  5بقل أن ال امدن ال من اُتِّلوا وأص بوا جبروح بساب

ااتتااا ا وما ال من ا والت ااال الااذي قااووه الساااووي  ،وااوامل ا ااوث وصاااا ،والقاوامل غااري
ا وم ا األخاارى ،و اار مل الأاااسرامل باادون ف ااار الاايت ن ااذها الااوالايمل امت ااد  ،والامل ااامل
الربي م و إل اف إىل ذلد ،أشارمل الورا إىل أن االنتهاكامل اليت ر بها اوامل األم وا هامل
ال اعلا ما غاري الادو مل املو إال انت.ااراً ،شافهنا شافن اإلفاالمل ما الاقااام والحظات مؤسسا
ال رام ا أن األش ا اة مساالو ا ري ا مااا بال اوا يتار ااون ب .ا منهج ا لالحتجاااب التاس ا
تجامل الادياد مانهم ق
واالخت اء القسري والتاذي وسوء اماامل على ياد مج اع أفارا الناملاع وُ َ
مراكمل احتجاب سري أو غري ريف ()23م
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 -20وأعرا ُتال الدفاع عا ا ريا عا القا إباء عاد اادر ا وما ال من ا علاى امان
ق بلادهمم ويارى الت اال
حري التابري واممارس الدين وتاي األال امل الدين ا مثا امسا
أن األال امل امس كثرياً ماا اا ش ق أو ااع ه.ا و اا ألن وساتور الا م يانص علاى أن
ال م بلد إساالم ُت ما ال.اريا وألن اانونا ا نااس ظار الارو صاراح و ام علاى امر ادي
إلعاادا م وياارى الت ااال أن هااذه اصل ا القانون ا و ملايااد اااو امتأاارف اإلسااالم م ا ا اراء
ا ااد األال ا ااامل
ان اادالع ا ا اارا األهل ا ا ق ال ا ا م أوى إىل ا اااام التهدي اادامل وأعما ااا الان ا ا
امسا  ،وق ذلااد انتهااز مباشاار للماااو  18ما اإلعااالن الاااام قاوق اإلنسااان واماااو 55
م م ثاق األمم امت د ()24م

إاام الاد  ،يفا ق ذلد مسفل اإلفالمل م الاقاا ،وس او القانون

()25

 -21أوصاات منظم ا ه ااوم رايااتس وو ااش ،ق مجل ا أمااور ،لوا ا ال ااوري ممارس ا االعتقااا
واالحتجاب التاس واالخت اء القسري والتاذي وغري ذلد م روا اماامل الس ت ف و امان
حر مو مراف االحتجاب وفقاً لقواعد األمم امت د النموذا الدن ا ماامل السجناء()26م
 -22وأوصات الوراا ام.انك  6ا وما ن.ااء ل ااامل اانون ا مايا امادافا عا حقااوق
اإلنسااان واذاااذ اادابري مناسااب ف و ااادي اااانون الح ا اف وامأبوعااامل لغاااء األح ااا الاايت ق ااد
()27م
حقوق الح
 -23وأوصى ُتال الدفاع ع ا ري ا وم ب امان امليامل وتايا ا ا ق حريا الادي أو
اماتقد ق ال م  ،وإلغااء مج اع ااوان التجادي والقاوان الايت ُتظار ب.اري امسالم ما اانا
غري امسلم ف واذاذ دابري فاال ماي ح مج ع األفراو ق اجملااهر رريا بادينهم أو ماتقادهم،
وفق ااً للقااانون الاادوال قااوق اإلنسااانف وك ال ا عااد رفااض وخااو األف اراو إىل البلااد أو ار ااهم
للتنم ط أو التم مل على أساس الارق و/أو الدي و/أو األص القوم ()28م

ا رايمل األساس وا

ق ام.ارك ق ا ا الاام وا ا الس اس

()29

 -24الحظاات منظم ا "الوصااو انن" أن ا وم ا شاااركت ق اادخالمل ق شااب اإلننناات
مشلا اات إغا ااالق اإلنننا اات والتسا ااب ق با ااافؤ سا اارعتها وحج ا ا باا ااض موااا ااع وسا اااسط التواص ا ا
االاتماااع رغاام أن الدسااتور ي ا حري ا التابااريم وعااالو علااى ذلااد ،أعل ا ال ا م عااد شاارع
تارس الح اف اإلل نون وون رخ ص ،تا يقّد ن.ر الناشاأ ال من ا للم تاوى علاى وسااسط
التواص االاتماع م وأوصات امنظما ا وما صادار .ارياامل مايا ح ااو ال.اب ف والتواا
ع حج وساسط التواص االاتماع و أب قامل التواص ف وتاي حري ال ال والتابري()30م
 -25وأعرباات منظم ا "الوصااو انن" ع ا القهااا م ا أن عبااار "ق حاادوو القااانون" قااوا
الغرا م اماو  42م وستور ا مهوري ال من الايت انص علاى أن الدولا ا حريا ال ار
واإلعراا ع الرأي لقو وال تاب والتحوير()31م
 -26وأوصاات الورا ا ام.اانك  6ا وم ا بتااادي م اواو الدسااتور والق اوان الاايت تاااارا مااع
التملامامل ال م جتاه اال اا امل األساس قوق اإلنسان م ح حري اماتقد والح اف ()32م
واماادافا ع ا حقااوق اإلنسااان واماار ا
 -27والحظاات مؤسس ا ال رام ا أن الح ا
الس اس مساتهدفون ما ابا السالأاملم ويتاارا الحا ون وامادافاون عا حقاوق اإلنساان
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وغريهم م األفراو ذوي االنتماء الس اس ال ال أو امتحور ب.ا رو اين لالحتجااب التاسا
واالخت اااء القسااري واإلعاادا خااارء نأاااق الق اااء م ا اان ا ا اوامل ا ااوث وصاااا والق اوامل
اموال لل وم على السواءم
 -28وااد وثّقاات مؤسسا ال راما حالا  29شااأاً اعتُقلاوا ق . 12اري األو /أكتاوبر 2015
على ياد ااوامل ا اوث وصااا أثنااء ااتمااع عقاد لت اري مساري سالم للمأالبا بتاوفري م ااه ال.ارا
مدين امل احملاصر م وعلاى الارغم ما أن مج اع الن.اأاء ال ا  29ااد أُفارء عانهم انن ،جتادر اإلشاار إىل
أن خرهم أُفرِّء عن ق شباط/فرباير  2017باد ار لالعتقا التاس مد  17شهراً()33م
وامادافا
 -29ووعت مؤسسا ال راما الا م إىل واا األعماا االنتقام ا اد الحا
ع ا ا حقا ااوق اإلنسا ااان والن.ا ااأاء السا االم واماار ا ا الس اس ا ا  ،ومقا ا ااا امسا ااؤول ع ا ا
انتهاكااامل حقااوق اإلنسااان امر ب ا اادهمم والحظاات الورا ا ام.اانك  1أن اااانون ا ما ااامل
وامؤسسامل يت م الاديد م األح اا التق ديا الايت ااوق اادر منظماامل اجملتماع امادين علاى
اال ااأالع أبن .ااأتها و لق ا التموي ا وون اادخ عل ااى الاارغم م ا أن اماااو  58م ا الدس ااتور
م ا ق حري التجمع()34م
 -30والحظاات الوراا ام.اانك  1أن ا ااوث شاااركوا ،منااذ عااا  ،2014ق تلا لت ويا
منظم ااامل اجملتم ااع ام اادين و  .ااوي يفاته ااا مناه ااا م ا اإلب ااالن ع ا انتهاك ااامل حق ااوق اإلنس ااانم
و إل اف إىل ذلد ،أاربوا عدواً م منظمامل اجملتمع امدين على إغالق عمل اهتا وشنوا ب.
وأفراو أسرهم()35م
رو ين غارامل على منظمامل اجملتمع امدين وهدووا امو
 -31وأوصات الوراا ام.اانك  1ا وما  ،ق مجلا أمااور ،ذاااذ التاادابري الالبما إلجياااو ب تا
للمجتم ااع ام اادين تس اام ألم ااان واالح ا انا والتم ا ا  ،أبس ااال منه ااا إلغ اااء الت اادابري القانون ا ا
والس اسا اليت قّاد باال ماربر ا ا ق اوي ا ما ااملف و اادي األح اا التق ديا ق ااانون
ا ما امل وامؤسسامل (القانون  1لاا )2001ف إىل غري ذلد()36م

ا

ق اصحوص وا ا األسري

 -32ذكاارمل منظم ا "الوصااو انن" أن ال ا م ل ا س لدي ا ا اوان ُتم ا اصحوص ا الرام ا
للم اوافن م وأو ا ت عااالو علااى ذلااد أن ا ال ي املا هناااز افتقااار إىل ال .ا اف وامساااءل ف مااا
خي ااص الب ااا مل ال اايت ي ااتم نقله ااا ع ا فري ا اص اواو احملل ا م وأوص اات امنظم ا ا وم ا ص اادار
 .ارياامل ماي ا الب ااا مل ،ورماي ا ب ااا مل امس اات دم م ا امنظمااامل الاام ا واصاص ا عل ااى
السواء ،وال ع السا إىل قويض الت .ري()37م
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

ا

ق مستوى ما  .الس

()38

 -33أعرباات منظم ا الاادفاع ع ا ا ااي الان ا ع ا القهااا ل ااون ححااار ال ا م واأااع فاارق
التوريد امؤوي إىل ملتل احملافظامل منع امدن ق هاذه امنااف ما ا حاو علاى الغاذاء والادواء،
وم ا ض و ااع اماادن ال من ا ق حال ا ك اااح يااوم للبقاااء علااى ا ااد ا ااا م و ااد التقااارير أبن
استمرار القتا ق ال م سب ق كون  22مل ون ش ص تااون إىل امسااعد وا مايا ف واثا
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ذلااد ثالث ا أر ع مج ااع س ا ان البلاادم والحظاات منظم ا الاادفاع ع ا ا ااي الانا أن الن املاع اارز
أكثاار م ا  22مل ااون ش ا ص  75 -ق اماس ا م ا الس ا ان  -راا ا إىل اماون ا اإلنسااان  ،وهااو
أكرب عدو ق أي بلاد ق الاااملم و إل ااف إىل ذلاد ،أوى عاد إم ان ا الوصاو إىل ام ااه النظ ا
وار اع ماد سوء التغذي إىل سارع ا ساع نأاق األمراا الو س م اب ال ولريا()39م
 -34والحظ اات الورا ا ا ام .اانك  6أن األبم ا ا ق ال ا ا م جت ا ا إىل ح ا اد كب ااري ع ا ا األعم ااا
الاس ري لل ومامل األانب  ،األمر الذي أوى إىل انتهاكامل حقوق الناس ،يفاا ق ذلاد ا ا
ق الغذاء والح ف وأن أغلب الس ان واا انادا أم غذاس حاو()40م
 -35وذكاارمل الوراا ام.اانك  6كااذلد أن حاواال  17مل ااون اااين عااانوا ق عااا  2018ما
انادا أم غذاس حاو وكانوا رااا إىل مسااعد إنساان عاالا م واثا ذلاد  60ق اماسا ما
جممااوع الس ا ان  -أي ب املايو  20ق اماس ا مقارن ا رمليران/يون ا  ،2016و 47ق اماس ا مقارن ا
رمليران/يون ا 2015م وكااان سااوء التغذي ا امااملم م .ا ل خأااري منااذ وااات فوي ا  ،ل ا نقااص
التغذي ا ا اااو بلااذ ذرو ا ق الساانوامل الااثالم األخااري م وم ا ب ا احملافظااامل االثن ا والا .اري ،
هناااز أربااع حمافظااامل مليااد مسااتوايمل سااوء التغذيا ا اااو ف هااا علااى عتبا الأاوارة البالغا  15ق
اماس ف ق ح سج سبع حمافظامل أخرى مستوايمل سوء غذيا حااو ياناوح با  10و14.9
ق اماس ف و سج مثاين حمافظامل مستوايمل "س ت " ناوح ب  5و 9.9ق اماس ()41م
 -36والحاار مركاامل امالومااامل والتفه ا قااوق اإلنسااان أن .ااديد ا حااار أوى إىل اااام
األبم ا اإلنس ااان النامج ا ع ا ا ظاار ،ال ااذي حااا وون وخ ااو الساالع ا وي ا واألساس ا ااا
السا ان ،واالفتقااار إىل مااا يلاامل ما واااوو وحمأااامل ل اات ام اااه وللمست.ا امل وامناااب  ،ونقااص
األووي أو الرعاي الح ال اف ل ش اة الذي ياانون م أمراا مملمن ()42م
 -37وذكر الت ال الدوال للموس أن األراي ال من كانت اب النملاع ا اري موفناً ل ا 65
ق اماسا ما السا ان ،وامواااع الرس سا إلنتاااء األغذيا م ووفقااً للت ااال الاادوال للموسا  ،ك.ا
ُتل ا للقحا خاال األشاهر اصمسا ع.ار األوىل لل ارا ضأااً وا ا اً ما اساتهدا اإلنتااء
الغ ااذاس  ،وال اادعم التق ااين للملراعا ا  ،والتوبي ااع احمللا ا ل غذيا ا  ،واهل اكا ا األساسا ا للم اااهم ووفقا ااً
لإلححاءامل ،غأ الملراع ما يق ال الً ع  3ق اماس م األرا ق ال م  ،والغا مل  1ق
اماس  ،وامراع  42ق اماس قريباً()43م والحر الت ال الدوال للموس أن ا اا يت ان الثالث
والرابا أن.فات التملاماامل اانون ا م اع الادو أبن ُتما إم ان ا ححاو امادن وأسارى ا ارا
عل ااى الغ ااذاء وام اااء ،وحظا ارات اس اات دا التجوي ااع كفس االوا ما ا أس ااال ا اارام وما ا ض ك اارر
الت ااال الاادوال للموس ا أتك ااده علااى أن خاارق هااذه االلتملامااامل ي .ا ارا ا ح ارا يفوا ا
القانون ا ناس الدوال()44م
 -38والحظت مؤسس ماعت للسال والتنم وحقوق اإلنساان (مؤسسا ماعات) أن الناملاع
ق ال ا م ا ااد وأخاار ق ااد امس اااعد اإلنسااان  ،وال س ا ما الغ ااذاء والواااوو واإلم ااداوامل الأب ا ،
تااا أثاار ساالباً علااى الح ا و ااوفري ام اااه وخاادمامل الحاار الحا والنظاف ا الح ا وعمل ااامل
اإلغاث ف وأن نقص الوااوو أوى إىل إغاالق اجملاارير وشاب امل ام ااه اماتماد علاى الوااوو ق امادن
اصمس ال ربى()45م
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 -39وذكاارمل مؤسس ا ماعاات أن س ا ان ال ا م مااا برح اوا يت ملااون وفااف األعمااا القتال ا
ا اريا والتاادهور االاتحاااوي ال.ااديد منااذ حاااعد حااد الناملاع ق ذار/مااارس 2015م وق 15
 .اري األو /أكتااوبر  ،2017أبلغاات امراف ا الح ا ع ا  8 757حال ا وفااا متحاال لن املاعف
وا ااأرار أكث اار م ا ا  3ماليا ا م ا ا السا ا ان عل ااى ال ا ارار م ا ا وايره اام ،وبايو ق االنتهاك ااامل
ا س م قوق الأ والان ا نساين()46م
 -40والحظات الوراا ام.انك  5أن الق ااوو ام رو ا علااى وصاو امساااعدامل اإلنساان ما
اان اوامل ا اوث وصااا والت اال الاذي قاووه اممل ا الارب ا السااووي لا أثار مادمر علاى
ااادر ال من ا علااى ا حااو علااى الغااذاء والاادواء والواااووم و إل اااف إىل ذلااد ،ذكاارمل الورا ا
ام.نك  5أن اوامل ا وث وصاا وا وم ال من والقاوامل األانب ا وا ماعاامل امسال الايت
رعاها اهامل أانب ومرمل امست .امل وامناب وامدارس واهل اك األساسا امدن ا واحتجاململ
ومدن ان  ،يف ف هم األف ا ()47م
ب .اس وعذبت وأخ ت اسرايً ص

ا

ق الح

()48

 -41ذكاارمل الوراا ام.اانك  2أن هناااز خأاراً كبارياً مسااتمراً بت .ا سااوء الحا الاقل ا ق
ال ا م  ،يفااا ق ذلااد اال ااأرا مل االكتتاب ا الرس س ا والقل ا وا ااأرا مل ال اارا التاااال للر اام،
ألن اماادن ال من ا ار اوا ق كثااري ما األح ااان لأاس ا واسااا ما عواما اإلاهاااوم وأعرباات
الورا ام.نك  2ع القل إباء أثر ا ارا علاى الحا الاقل ا للمادن وعاد االهتماا بتامليامل
الرفاه والح الاقل والن س ق ال م ونقص اصدمامل اليت هتد إىل ذلد()49م
 -42وذكر مركمل امالومامل والتفه قوق اإلنساان أن سا ان اامل عاانوا مناذ بدايا ا حاار
الااذي وا ثااالم ساانوامل ،م ا اادهور خأااري ق الظاارو الح ا واهن ااار كام ا لنظااا الح ا
الاام ا ا ق امدين ا ا كنت ج ا ا لل حا ااار ال.ا ااديد الا ااذي فر ا ا ا وث ا ااون علا ااى امدين ا ا م ومل سا ااتأع
امست .ا امل اصاص ا الح ااغري ذامل الق اادر احمل اادوو اس اات ااا احت اا ااامل امح اااب ق القت ااا م
و إل اااف إىل ذل ااد ،س ااب .ا ا ت ااى ال ااند ق اااام الظ اارو الحا ا السا ا ت أصا االً
للمدن احملاصري ق املم وسج م ت الح ق امل ما ال يق ع  81حال م حااالمل
تى ال ند خال شهر واحد ق ا/أغسأس )50(2015م

ا

ق التال م

()51

 -43ذكارمل الوراا ام.انك  6أن النتااس اد أبن النساب امتويا ل ف اا امساجل ق التالا م
ا حاواال  60ق اماسا ق اماادارس وأن حاواال  40ق اماسا ماانهم ال يااذهبون إىل امدرسا بسااب
ال قر وعد القدر على شراء اللواب امدرس وتارس باض األف ا للام والتسو ()52م
 -44وذكاار الت ااال ال مااين لرصااد انتهاكااامل حقااوق اإلنسااان أن اادهور الظاارو والوصااو
إىل التال م يتاارا مع ا األساس ق التمتع يفستوى ما  .الس وا ق التال م()53م
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 -٤حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة

النساء

()54

 -45أعربت منظم ه وم رايتس وو ش ع القها م أن النساء ك  ،خال النملاع ،تثالمل
ستمرار متث الً احاً خال م او امل السال ام تل م فمنذ حا د الناملاع ق الا م  ،يبادو أن
ااد امارأ باو بنسااب  63ق اماسا  ،وألن الا م ال ياملا وون حااد أو لسا الااملواء ،فقااد
الانا
()55
باومل مادالمل الملواء القسري وبواء األف ا كذلد م
 -46وق هااذا الحاادو ،أوصاات منظما ه ااوم رايااتس وو ااش ا وما يفواصاال ا هااوو الرام ا
إىل اامان متث ا امارأ علااى مج ااع مسااتوايمل الامل ا الس اسا وم.اااركته ق ا ااا الااما وون
مت ااملف واذاااذ التاادابري الالبم ا ماي ا النساااء وال ت اااملف واذاااذ اادابري فاال ا للق اااء علااى تارس ا
الملواء القسري وبواء األف ا ()56م
 -47وأعربت الورا ا م.نك  3ع القل إباء دهور رو امرأ نت ج للنملاع ،يفاا ق ذلاد
الا املايوامل امبل ااذ عنه ااا ق الان ا ا ا نس اااين والانا ا ا نس ا ا  ،واالحتج اااب التاسا ا واالخت اااء
القسري ،وم.ارك امرأ احملدوو ق ا ا الس اس وا ا الاام ()57م
 -48وأوص اات الورا ا ام .اانك  ،3ق مجل ا أم ااور ،أبن ا مج ااع األف ارا ااوفري اص اادمامل
الح ا ا امراع ا ا لالعتب ااارامل ا نس ااان وال اادعم الن س ا ا واالاتم اااع  ،يف ااا ق ذل ااد وع اام حم اادو
األهاادا لحاااا النساااء وال ت ااامل ،مااع إيااالء اهتمااا خاااة الحت ااااامل ام.ااروي واخل ااًف وأن
ُتظر بواء األف ا وُتدو الس الادن ا للاملواء ق  18عامااًف و ن اذ ب اال ا ححا ون اا نسابتها 30
ق اماس م النساء ق الدواسر الاام والس اس وفقاً لنتاس مؤمتر ا وار الوفين()58م

األف ا

()59

 -49الحظاات الورا ا ام.اانك  5بقل ا أن ا  ،علااى الاارغم م ا أن ح وم ا ال ا م ابلاات خااال
االسااتاراا الاادوري ال.ااام لاااا  2014التوص ا امل الداع ا إىل و ااع حااد لتجن ااد أو اساات دا
األف ااا ا نااوو ما ابا القاوامل ا وم ا ومجاعااامل اماار ا امساال  ،فااعن ااوامل ا ااوث وصاااا
والقاوامل اموال ا لل وما  ،علاى الساواء ،اساتغلت ادهور الظارو اإلنساان واالاتحااوي ق الا م
والا اادو ال ب ااري ما ا امتسا ارب ما ا ام اادارس لتجن ااد األف ااا ألغا اراا القت ااا أو األما ا م وما ا ض،
فوراً ع جتن د األف ا ا نوو()60م
أوصت الورا ام.نك  5ك ا ماعامل امسل أبن
 -50والحظت منظم ه وم رايتس وو ش بقلا أن جتن اد واسات دا األف اا ا ناوو ما ابا
اوامل ا وث والقوامل اموال لل وم وا ماعامل امسال األخارى باو راد خاال الناملاع ا ااالم
ورل ااو ا/أغس ااأس  ،2017مت وث ا  1 702حال ا م ا ح اااالمل جتن ااد األف ااا من ااذ ذار/
مااارس  ،2015ويُاااملى  67ق اماسا ما هااذه ا اااالمل إىل ااوامل ا ااوث وصاااا امت ال ا سااابقاًم
و إل اف إىل ذلد ،الحظت منظم ه وم رايتس وو ش أن األفرا امت ارب احتجاململ ب.ا
اس وأساءمل ماامل األف ا  ،يف فا هم األف اا امهااارون واحت ظات اام بحاور غاري اانون ا
مع البالغ أو است دمت امدارس ق ال م كمالائ للم.روي واخل اً أو ألغراا عس ري ()61م

 -51والح اار الت ااال ال م ااين لرص ااد انتهاك ااامل حق ااوق اإلنس ااان أن ا  ،إل اااف إىل ثب ااومل
تارس ا جتن ااد األف ااا م ا اان ا ا ااوث  ،اسااتمر ،خااال الن املاع ،ملايااد حاااالمل االختأااا
واالحتجاب واالخت اء القسري واالعتداء ا نس على األف ا والنساء()62م
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 -52ولذلد ،وص منظم ه وم راياتس وو اش السالأامل ام تحا ب امان عاد احتجااب
األف ا إال كمالذ أخاريف و امان عاد م.اارك األف اا ق القتاا ف وإااراء ُتق ا مناسا ماع
ال ااباط الااذي يساام ون وراء أف ااا ق وحااداهتم ومااااابتهمف و قااد ك ا امس ااعد امالسم ا
ل ف ا ا نوو السابق م أا اااف هم البادين والن سا وإعااو إوماااهم ااتماع ااًف وال ا
ع است دا امدارس ألغراا عس ري م اان ا وم ال من والقوامل امت ال ماها()63م
 -53والحظات امبااور الاام ا إلهنااء مج ااع أشا ا الاقوبا البدن ا الايت متااارس اد األف ااا
(امباور ) بقل أن عاد ن اذ التوصا امل الساابق الايت ُتظار الاقوبا البدن ا  ،الاانان ماع األبما
اد األف اا ق امنامل ومؤسساامل
الس اس واإلنسان ا اري  ،أوى إىل اام است دا الانا
رعاي األف ا على السواء()64م
 -54وأوص اات امب اااور ا وما ا بو ااع حا اد للاقوبا ا البدن ا ا ل ف ااا ق مج ااع الس ا ا ااامل
امم ن ()65م

األال امل وال.اوا األصل

()66

 -55أعرب اات الأاس ا ا البهاس ا ا الدول ا ا عا ا اس ااتمرار القه ااا الب ااالذ إباء ك ااون أع اااء الأاس ا ا
اتهدفون علااى وا ا الت ديااد ق س ا اق الن املاع الااداسر ق
البهاس ا يتار ااون م ااايق منهج ا ويُسا َ
ال ا م م وعااالو علااى ذلااد ،فااعن ا رمااان م ا ا ا ق التنظ ا م الساالم كأاس ا وين ا مسااام ،
وا رمااان ما ا ا ق التجمااع ،وتااالمل الت اريض امنهجا علااى ال راه ا القاسم ا علااى أساااس
الدي أو اماتقد ،وال س ما ف ما يتال لبهاس  ،يؤوي إىل ث ا أهاوهم امستمر()67م
 -56وأوصاات الأاس ا البهاس ا الدول ا مج ااع الساالأامل امسااؤول ب اامان ا قااوق امنحااوة
عل ها ق اإلعالن الاام قوق اإلنسان ،وال س ما امااو  3امتالقا را ال ارو ق ا اا وا ريا
واألمان على ش ح  ،واماو  18امتالق ر ال رو ق اجملاهر بدين وتارست ()68م
 -57والحظاات الورا ا ام.اانك  5أن الأاس ا البهاس ا ق ال ا م مااا بالاات تااارا للتم اامل ق
ش م ايقامل ومادااامل واعتقااالمل واحتجااب اسا واخت ااء اساري ،ال سا ما ما اانا
الس االأامل ا وث ا ا م ول ااذلد ،أوص اات الوراا ا ام .اانك  5إلفا اراء ف ااوراً عا ا مج ااع ما ا ار ا اوا
لالحتجاب التاس بسب انتماسهم للداين البهاس ()69م
 -58والحظاات الوراا ام.اانك  6بقلا التقااارير امتالقا لتم اامل علااى أساااس الاادي  ،م ا
أن أف اراو الأاس ا الحااوف ار اوا لتق ااد ح ارايهتم الدين ا علااى يااد مجاعااامل وين ا ُاتا َارب متأرف ا م
ومشل اات أعم ااا التم اامل والنه ا ا إغ ااالق رابأا ا ا ا ا الين ،وها ا مرك اامل الّ اام ص ااوق ،واإلغ ااالق
القسري لادو م امسااد الحوف ()70م
 -59وذكرمل الورا ام.نك  6أن فاس امهم .ال ملا ااين م أش ا هتما ش شاديد وأن
الو ع ابواو سوءاً بسب ملايد التم مل على أيدي ان اإلغاثا واألعماا اصرييا  ،يفاا ق ذلاد التقاارير
اليت د أبن امهم .اد حرموا م ححص اإلعاش نت ج للممارسامل التم ملي ()71م
 -60وأوصا اات الورا ا ا ام.ا اانك  6ا وم ا ا ال من ا ا ذا اااذ التا اادابري واإلا ا اراءامل الدسا ااتوري
والقانون الالبم ل مان تاي حقوق األال امل()72م
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ًروون واخل ا.امهاارون والالاتون وملتمسو اللجوء وام

)73(

 الحظاات منظما ه ااوم رايااتس وو ااش أن الا م كااان ف مااا م ااى بلااد مقحااد ومحاادر-61
 الحظ اات بقلا ا أن ا وما ا ال من ا ا،وعب ااور لالاتا ا وملتمسا ا اللج ااوء وامه ااااري م ول ااذلد
 ومل يااوفروا هلاام إم ان ا،  حتجاااب مهااااري ق اارو سا ت، ف اوا مااد الناملاع،وا ااوث ااااموا
،  وأبااادوا امهااااري أبعااداو غ ااري ق اارو خأاار،ا حااو علااى ا ماي ا وإا اراءامل اللجااوء
)م74(وعر وهم لإليذاء
 وأوصاات امنظم ا مج ااع األف ارا بنق ا احملتج املي امهااااري إىل مراكاامل سااتوق اماااايري-62
الدول ا ا ف وال ا ا عا ا احتج اااب األف ااا وأس اارهم بتهما ا انته اااز ا ااانون اهلج اار ف و اامان م اانم
امه ااااري احملتجا املي حقه اام ق ق ااد فلب ااامل اللج ااوءف و اامان تايا ا حق ااوق ف ااال اللج ااوء
 ا ارياامل. ق الت1951 والالات ا ا ف وإوراء ا وم ا ا التملاماهتا ااا يفوا ا ا ا اا ا ا الالات ا ا لاا ااا
اسها نظاماً وفن اً للجوءف و مان حا ملتمسا اللجاوء اد الااوو القساري إىل أي.الوفن وإن
)م75( خأراً على ح اهتم أو حريتهم أو أمنهم.م ان ي

ارو واإلخاالء القساري. كاان عاا الت2016  وأشار الت ال الدوال للموسا إىل أن عاا-63
اريد القسااري امنهجا ااد. ح ا كااان هناااز ملايااد ق عاادو ما انتهاكااامل الت،ق الناملاع ال مااين
 ا ا امل ا ااوث م وق. ام اادن ال اايت ار بته ااا با ااض ا ماع ااامل امس اال اموال ا ا لل وم ا ا وم ل
 نظماات الساالأامل احملل ا ق عاادن تل ا منهج ا لنح ا امتااامل ما ام ادن،2016 مااايو/أاير
)م76(وإعاوهتم إىل اراهم ق امل
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