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 ينبغي التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان وظاهرة اإلفالت من العقاب خالل النزاعات املسلحة
العربيرية امعرية اجلمارس/آذار يف سريت  بييييريات عري عو مة مرية العلريو ال اليرية الري اء ا ع ريا  يف  27ر القمة العريب يف مؤمت عشية انعقاد

 عصريري نسريرياو االقريريانوو اإنسريريايل الريري از ايريرير الااايريرية يف مريري اان  القمريرية عةريري  مةاقشريرية الةريريريااعا  الريري  عإىل جعريريا ااريريحاو اقريريو  اإ
يف مجيريريا اجلدريريريود الريري  عذيريريري ء مريريي بجريريريا  التصريري ا ليةريريريريااعا  يف إسريريريرا يا  عيريريريو مريريو متسريريرياائ نملةققريريةي ايةيأريريريُ بو عذقيريريبم دريريري   انمليريرياداب

اا راضريريريُ الليسريريريقيةية ااتيريريرية االسريريريوداو االصريريريوماء االريريرييميي مجلريريريُ دريريري   الةريريريريااعا  مجيعريريريا ت ي ريريريا انملريريري نيوو دريريريم الريريري يي يريريري مجعوو الريريري مي 
التااماهتريريا عيريريو نعتيريريارا  السياسريريية بتأييريريا اةريرياو اعسريريم  امعريرية العربيريرية عريريي مسريريا لة اجلاجلا ع ريريا  يف  الريري اءبيةمريريا ععيريريا  تاليريرياد 

 مبوجا القانوو ال ازي
 

لة مريرعيب  اننتداكريا  و اخترياذ عري ابت ميموسرية ل ريماو مسريا امعرية العربيرية عيرياجلكما حتث مة مة العلريو ال اليرية الري اء ا ع ريا  يف 
 ثقامجة اإمجال  مي العقابي مةب ميو عسم   لية إىل بهنا بال موارباجلسيمة حلقو  اإنساوت ااإشارو 

 
يةاير/كريريانوو ال ريريايل  18إىل  2008ديسريريمك/كانوو ا اء  27مريريي  تثةريريو اعشريريريي يومريريا  عيريريو مريري   ا ففييي ةييزة وجنييوب ل،ييرا ي  

ي ايف اللريحو نلسريدات عيريو ققرياغ ةرياو آخريريي إابو اجيريوو العسرييبرا اإسريرا ييُ 5000مجيسريقي  اجذريرحن مريو  1400ت قذتا مريو 2009
دريااو عيريو جةريريوب إسريرا يا مريريي قيريا اجلماعريريا  إطريال  وريريواريخ عشريوا ية اقريري ا    نتييرية تإسريرا يييا ت بيريريةدم ثالثرية مريري نيو 13قذتريا 

انملسيحة الليسقيةيةي اعقا انتدا  الةريريااغت بنشريجم سيريق اقريو  اإنسرياو التريابا لتمريم انملتحري و بع رية لتقصريُ احلقريا بم بر سرية القاضريُ 
إنسايل االقانوو ال از حلقو  اإنسرياو الري  ارعذيبيري  تداكا  انملاعومة ليقانوو ال از ابم يف اننقيلدا ابلتحستوو اكي  يتشارد ةول ر 

ت بو القريريريريوا  اإسريريريريرا ييية ااجلماعريريريريا  انملسريريريرييحة 2009إابو الةريريريريريااغي اقريريريري  اجريريريري   اليع ريريريريةت الريريريري  بوريريريري ر  عقريردريريريريا يف سريريريرييتمك/بييوء 
نسريريانيةت يف تمريريا بو ييبريوو مريريي بيةدريريا جريرا م ضريري  اإيذ الريري   الري ازتوو الليسريقيةية ارعيبيريري  جريرا م اريريرب اةتدريريا مريي انتداكريريا  القريريان

اجلمعيريرية العامريرية لتمريريم انملتحريري و احليبومريرية  الريري  عووريريا إليدريريا عقريريرير ةول سريريتووت دعريري ةريرياو اجةريريوب إسريريرا ياي اردا  عيريريو دريري   الةتريريا   
وو عيري  التحقيقريا  مسريتقية اذا  وري قية اإسريرا ييية ااجلانريا الليسريقي  إىل إجريرا  حتقيقريا  يف اننتداكريا  انملاعومريةت  يريث عيبري

 امتسقة ما انملعايت ال اليةي
 

تحريريري و اريريريغ ااو اةتدريريريا مريريريي انملعيومريريريا  انملتريريريومجرو عيةريريريا ت مجريريري و مة مريريرية العلريريريو الريريري  قريريري مدا القرمجريريرياو إىل ا مريريريم انمل ااسريريريةتادا  إىل انملعيومريريريا 
مبعريايت التحقيريبم الري  اري دهتا اجلمعيرية العامرية لتمريم انملتحري وي  اريغ ااو ن علريُالقرمجاو انملعةيرياو دا ععتك بو الت ابت ال  اخت ال الية 

يف الةريااغت مبا يف ذلري  ضريرارو قيرياو سيريق  واعراا مة مة العلو ال الية ب عم جامعة ال اء العربية إجرا  حتقيقا  مستقية احماي 
ا عريري و قريري رهتما عيريريو ب إسريريرا يا ااركريرية  ريرياسعريري و اسريريتع اد  ا مريريي الريري از ةاالريرية الق ريريية إىل اايبمريرية اجلةا يريرية ال اليريرية اريرياء ثيريريو 

 اجلمعية العامة لتمم انملتح وي ا دهتاقواهتما مبا يتسبم ما انملعايت ال   دايبيتيف اننتداكا  انملاعومة ال  ارعالتحقيبم 
راؤ  يف يةاير/كريانوو امريا إجرياانسريتلتا  انمل 2010ععتك اننتخريااب  الر سريية االتشريريعية انملامريا عقري دا يف ببريا/نيسرياو  ويف السودان

بشجمو ما إذا كاو جةوب السوداو سيةلصا عي السوداو بو نت باقاات  ارجة عقت ُ عري قيقا  اثيقريا  مريي جانريا جامعرية  2011 يلال ا
 ال اء العربية يف باضاغ اقو  اإنساو يف سا ر بما  اليالدي



 
إىل  الةريريريااغ انملسريريي  يف جةريريوب السريريوداو احلريرياد يف اعريريتوبشريريجمو التصريرياع   2010عريرياو  امقيريريا 2009ابد  ا نيريريا  الريري  ارد  يف عريرياو 

نتييرية شريخ  آخرير  350,000شريخ  انريااحن مريو  2500القيبمي اعشت عق يرا  ا مم انملتح و إىل مقتا بك ر مي  مشاعرععميبم 
ان يريااء  تنيوليةريااغ ال ا نشا بو خمتي  اجلماعا  اإثةية يف جةوب السوداوي ايف إقيرييم دارمجريورت اسريتمر  اجيمريا  ضري  انملري 

مييوو إنساو يعيشوو يف خميما  ليةازاوي ااستجمنل  احليبومة عميياهتا العسيبرية اجلوية االكية يف مةققة جيريا مريرو  2.7بك ر مي 
ر يف برااحن مئريريا  ا شريريخا   اداو بك ريرير مريريي شريريدر قريري  عسريرييا بوقريريوغ خسريريي ايذريرياعم بو اجيريريوو الريري ا 2010 ارمجور يف مجكاير/شريرييا  بريري

بع ريرية انحتريرياد ا مجريقريريُ/ا مم  مةعريري  دخريريوء احليبومريرية و شريريخا  ااخريريرييي ان عتريريومجر معيومريريا  دقيقريرية اريريغ ااو اهتيريريت آنا ا 
 يإىل اإقييم ابإضامجة إىل خمتي  انملة ما  ةت احليبومية اإنسانية ااكان  ا مم انملتح وت تيف دارمجور )يوانمي (انملشحكة انملتح و 

 
ت بسريرييا ارعيبرياب جريريرا م اريريرب 2009 مريارس/آذار  ريبم الريرير يق اليشريريت يفل اليريرية مري كرو اعتقريرياء اجلةا يريرية ا بو بوريري ر  اايبمريةابعري  

ععمريا  مة مريا  اطةيرية ثريال مة مة إنسانية دالية مي دارمجريورت ابةيقري   13اجرا م ض  اإنسانيةت قام  احليبومة السودانية بقرد 
نملة مريريا  ةريريت احليبوميريرية  ميريرية قمعيريرية ضريري  انملريري امجعو عريريي ي اقريري  اقريريحو إةريريال  عيري  ايف سرياء اقريريو  اإنسريرياو اانملسريرياع ا  اإنسريريانية

 الرييالدت يف اريو عريوىل جدرياز ا مريي انمل امجعو عي اقو  اإنسرياو إىل اللريرار مرييوداوي ااضقر ع د كيت مي ساقو  اإنساو يف ال
عيريو الع يري  مريي انملري امجعو اانملخابرا  الوط  مدمة إخراس بووا  ال يي ظيوا داخريا الرييالدي ايف السريةوا  ا خريتوت قذرييف ععسريليا  

ذذكريرير بو بع ريريدم ععريريرذ ليتعريري يا عيريريو بيريري ا جدريرياز ا مريريي اانملخريريابرا  ا عريريي اقريريو  اإنسريرياوت ااعتذقيريريوا مبعريرياء عريريي العريريا  ا ريريارجُي 
جتديريااهتم با عقييري  اريريتدم يف درو معري اهتم ا و لشريغ بسرياليا الحديريات مريي قييريا علترييهل مةريازجم با مصرياخرا الوط ت بيةما بذخ ا آ

 قايالتة
 
القريريانوو  بوت بقريرير اسيريريق الريريوط  السريريودايلت قريريانوان  إوريريالحن جدريرياز ا مريريي اانملخريريابرا  الريريوط ي بيريري  2009اء ديسريريمك/كانوو ا يف 

يومريريا  مريريي داو مراجعريرية  45علتريرييهل ا شريريخا  االقريرييف عيريرييدم ااعتقريرياجم اااتيريريازدم نملريري و  وريريالايا اجل يريري  يعقريريُ  مجريريراد اجلدريرياز 
و عومجت احلصانة مي انملقاضاو  مجراد جداز ا مريي اانملخريابرا  الريوط  عيريو انتداكريا  اقريو  اإنسرياو ق ا يةي كما ية  القانوو عي

 ال  ق  يرعيبيوهنا يف سر  عميدمي
 

اإذا بذري  التص ا لالنتداكا  ا قتو حلقو  اإنساو ال  ن عااء عذرعيبا يف السوداوت نب  مي عقري   مرعيبييدريا إىل الع الرية عيريو 
واي ي ايةيأُ إخ اغ ا شخا  انملشتيه يف مسؤاليتدم عي ارعيباب جرا م ارب اجرا م ضري  اإنسريانية ليمسريا لة عيريو مجيا انملست

بمجعريرياجمي الريري ات مج نريريه يتعريريو عيريريو جامعريرية الريري اء العربيريرية إجريريرا  مراجعريرية مجوريريرية نملوقلدريريا الريريرامجف نملريري كرو انعتقريرياء الريري  بوريري رهتا اايبمريرية 
 :العربية إىلامعة اجلت االتعااو ما اايبمةي إو مة مة العلو ال الية ع عو ال اء ا ع ا  يف اجلةا ية ال الية  بم الر يق اليشت

ياطريا  ال ريرارية مجوريرية لقواهتريا ابخترياذ مجيريا انات دعوو احليبومة السودانية ااجلماعا  انملعارضرية انملسرييحة إىل إوري ار باامرير -
و بشرييبا خريا  خريالء العمييريا  العسرييبرية يف جيريا ي ناجيمريا  عيريو انملري يوت اا ريرلتلادا ا سا ر يف ولوا انمل ن

 يوانمي " اانملة ما  اإنسانية بال قيوديطبم دارمجورت االسماحن ب خوء بع ة "مرو اةت  مي مةا
ضماو بو عشما والايا  مجريبم مراقية اننتخريااب  التريابا جلامعرية الري اء العربيرية مراقيرية باضرياغ اقريو  اإنسرياو كعةصرير  -

اإرسرياجا  ا  اقريو  اإنسرياو عيريو انملريت مجريورا  ابو عيادر جامعة الري اء العربيرية إىل نشرير بنيريا  انتداكري تا ر يسُ يف التوجيد
 إىل ايبومة السوداوي



 
نريريريااحن عريريريي  2010امقيريريريا عريريرياو  2009ت اخصووريريريا  اريريريوء العاوريريريمة مق يشريريريوت بسريريريلر الةريريريريااغ انملسريريريي  انملسريريريتمر يف عريريرياو ويف الصيييومال

و با جذراريريريوا خريريريالء اللريريريحو نلسريريريدا نتييريريرية لتصريريرياع  العةريريري ت اةاليريريريا   و يا انملريريري نعشريريريرا  اانا مريريريي انملديريريريريي اجلريريري دي اقذتريريريا آن
وي اكان  اجيمريا  يف بعريف ا ايرياو عشريوا ية با يبطراا الةريااغ   عتخ  اناتياطا  ال رارية لتلادا ا سا ر يف ولوا انمل ن

يقريريريانوو اإنسريريريايل الريريري ازي ايتمتريريريا ا شريريريخا  الريريري يي يشريريرييبا انتداكريريريا  لا مريريرير الريريري ا ةريريريت متةاسريريريية با موجادريريرية مياشريريريرو إىل انملريريري نيوت 
عيريو الريرةم مريي التريااو احليبومرية الل راليرية اننتقاليرية اجل يري و ابلتصري ا لق ريااي الع الرية   صريانة اتمرية يةتديبوو القانوو اإنسايل ال از

 ي2008اانملصاحلة مبوجا اعلا  السالو يف جييويت لعاو 
 

انملسريريريريا لة اللعالريريريرية مجيمريريريريا يتعيريريريريبم نملعريريريريايت ال اليريريريرية حلقريريريريو  اإنسريريريرياو ا يريريريري  ابقيريريريريبم إزا  انعريريريري او التقعشريريريريعر ابلانعريريريريااء مة مريريريرية العلريريريريو ال اليريريريرية 
ت ععدريري   جامعريرية الريري اء العربيريرية 2009ابنملسريرياع ا  العسريرييبرية االشريريرطية ال اليريرية إىل احليبومريرية الل راليريرية اننتقاليريريةي ايف ببريا/نيسريرياو 

 تسموعرية انملراقيرية يف الصريوماء 2010صوماءي اق  ذكرير عقريرير مريارس/آذار مييوو دانر بمرييبُ ل عم الققاغ ا م  يف ال 18بتق   
مراقية احل ر ال ا مجرضته ا مم انملتح و عيريو شريحةا  ا سرييحة إىل الصريوماءت بو "انملسرياع ا  ا ارجيرية انملق مرية إىل انمليبيلة مبدمة 
اليبامريريا عيريريو ا سريرييحةت عتريري مجبم مريريي خالجريريا ا سريرييحة العريرياو ا احل ريرير أريريرو كريريك  يف قريريرار  راليريرية اننتقاليريرية ن عريريااء عشريرييبا ثاحليبومريرية الل

 اال ختو اانملع ا  اانملدارا  إىل مجاعا  انملعارضة انملسيحة"ي
 

 ال اء ا ع ا  يف اجلامعة العربية إىل :حتث إو مة مة العلو ال الية 
حليبومرية   ا سرييحة إىل انملسرياع ا  انملاليرية لشريرااا سيحة اانملع ا  العسرييبرية اا مةيريةمجيا إم ادا  ا إرساء اضا ا   -

داو اسريريريريتخ او م ريريريريا دريريريري   انملسريريريرياع ا  انملاديريريريرية يف ارعيبريريريرياب  ييولريريريريةالل راليريريريرية اننتقاليريريريرية إىل اريريريريو إنشريريريريا  آليريريريريا  مجعالريريريرية ليح
 االقانوو ال از حلقو  اإنساو؛ ال از انتداكا  خقتو ليقانوو اإنسايل

بقيريا إعلريا ا   نلتريااويريو الصريوماءت مبريا يف ذلري  االري ا مجرضريته ا مريم انملتحري و ع ح ريرضريماو ااريحاو الري اء ا ع ريا  لي -
 مةية ليحيبومة الل رالية اننتقالية يف الصوماء؛بمي جلةة العقواب  التابعة لتمم انملتح و  ية مساع ا  

ا ب يو مريي قيريا جلةرية حتقيريبم مسريريتقيةكريا  ا قريتو الري  عرعيبيدريريا مجيريا بطريراا الةريريااغ ضري  انملريري نا انملقاليرية ابلتحقيريبم يف اننتد -
 بية آلية مماثيةي

 
يف باضرياغ اقريو  اإنسرياوت ابلة رير إىل التري ابت القمعيرية الري  عتخري دا  ةدابقري اركرية اياانيريةااليا   قر اننأريال  يف اليمن عتعرذ 

احليبومريرية ابسريريم ميبامجحريرية اإردريرياب اردا  عيريريو انتداكريريا  اقريريو  اإنسريرياو الريري  عقحمجدريريا اجلماعريريا  اإسريريالميةت اعيريريو الةريريريااغ الريري ا ر يف 
 امج ة وع و يف الشماء اانضقرااب  اننلصالية يف اجلةوبيحم
 

ديحاي  يف ديسمك/كانوو ا اء انملاضُ ال  قاو هبريا مريواطي نييريتا قيريا إنريه عيقريو  يةةامة  اااالة انملاعومة لتليت طا رو مجو  م 
تيه يف عالقريريتدم بتة ريرييم القاعريري وت مبريريا يف عريري رييا  يف الريرييميت مريريا انليبريري  احليبومريرية عقريريوو بتشريري ي  إجرا هتريريا القمعيريرية ضريري  ا شريريخا  انملشريري

 ذل  شي ديما  بسلر  عي مقتا م نيوي
 



قريريوا  احليبومريرية اقريريوا  احلريريوثيوت الريري  بريريو القتريرياء الريري ا انريري لا  يف انتداكريريا  خقريريتو مريريي كريريال القريريرمجو ارعذيبيريري  مجلريريُ حمامج ريرية وريريع و
ؤن  بشرييبا ارياد يف بةسريقق/آبت قيريا التووريا إىل تسريعتجمل  مي مقاعيو مسرييحو يةتمريوو إىل ا قييرية الاي يرية الشرييعيةت االري ا ا

شريريرية  القريريريوا  كمريريريا شريريريخ  قسريريريرا ي   250,000بسريريريلر عريريريي هتيريريريت مريريريو ا  تاعلريريريا  اقريريري  إطريريريال  الةريريريار الريريري ا بذعيريريريي يف مجكاير/شريريرييا 
 وامجتقرير  إىل ال ريماان  اليبامجيرية حلمايرية انملري نيطوء انملةققة احل ادية ما اليمي اداخا احل ادت  العسيبرية السعودية ديما  عيو

دريري  اجمسريريتقية اريريوء الةريريريااغت اا إخياريريرية ي ابةيقريري  احليبومريرية اليمةيريرية انملةققريريةت امةعريري  بريري ل  إميبانيريرية إرسريرياء عقريريارير عيريريو مريريا ييريري ا
 لئ  انملعرضو ليخقريال  عق   مساع ا  إنسانية إىل با اكان  اإةاثة مشيبال  مستمرو عة ما اا

 
 ة العربية إىل :إو مة مة العلو ال الية ع عو ال اء ا ع ا  يف اجلامع

لتااماهتمريا مبوجريا القريانوو الري از حلقريو  اإنسرياو االقريانوو اإنسريايلت اباث ايبوم  اليمي االسعودية عيو التقي  الترياو  -
 مبا يف ذل  يف سيا  القوانو االسياسا  اانملمارسا  انملتعيقة مبيبامجحة اإرداب؛

قريريريريو  حلةيريريريرية يف ارعيبريريريرياب انتداكريريريريا  إىل السريريريرييقا  اليمبا بمةيريريرية عذقريريريري و ضريريريماو عريريريري و اسريريريريتخ او بيريريريرية مسريريريرياع ا  عسريريريرييبرية  -
 اإنساو با القانوو اإنسايل ال ازي

 
ب اللريه عيريو مريؤمتر القمرية العريريب القريادوت ابو انملريؤمتر سرييعق  يف  ىل بو إر  اإمجريال  مريي العقرياب يرخريُاعشت مة مة العلو ال اليرية إ

ي 1978انملاعريوو يف انختلريريا  القسريرا لرجريا ديريي شرييعُ ابرز يف عريرياو  ةيرياب امجري  ليةريايل رمجيريا انملسريتو  بسريرييا عواطريؤ احليبومرية الييييرية
بعري  مريرار بك رير  اغ ااو بثةا  اجوددم يف ليييات ا  ييبش  الةقاب عي مصتدم  ر ق  اختلو ما رمجيقيهاكاو اإماو موسو الص

ا حتقيريريبم كامريريا امسريريتقا ا   جتريرير بي اعةلريريُ السريرييقا  الييييريرية مسريريؤاليتدا عريريي اختلريريا دم القسريريرات اليبةدريريعامريريا  عيريريو احلادثريرية 30مريريي 
 او امري كرو اعتقرياء  ريبم الرياعيم الييري ت بو ر قاضُ حتقيبم يف ليةاو ن حة اهتري2008ب بةسقق/آي ايف اختلا دم اادثةاحماي  يف 

 عمر الق ايف استة بشخا  آخريي متدمو ابنملسؤالية عي اادثة انختلا  القسرايم


