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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 27-9أيلول/سبتمرب 2019
البندان  2و 10من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
املساعدة التقنية وبناء القدرات

تنفيذذر بذ ذرام املسذذاعدة التقني ذذة املقدم ذذة إىل اللجن ذذة الوةني ذذة للتحقيذ ذ
ادعذذاءات اتنتكاتذذات والتجذذاويتات الذذا ترت أكذذا ايذذا ة ذرا الن ذ ا
اليمن
تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان*

موجز
عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  ،21/39يقدد ذد ا التقريدر عدم عامدم عدن الددع
الد ققدمدم مضوةدألم األمد ا تلددم السددامألم سقدوق اإلنسدان ع جمددات ا سداعدم التقنألدم وبنددا
القد دددراذ من د د س ار/مد ددار  2016إىل اللجند ددم الو نألد ددم للتلقأل د د ع ادعد ددا اذ اانتتا د دداذ
والتجاوزاذ اليت قرقكبتدا يألدأ أ درال الندزاا ع الدألمن ،ولقداً للملدايي الدولألدمم وققدد مضوةدم
األمد ا تلددم السددامألم سقدوق اإلنسدان ،ع ققريرذددا ،ويدضاً لوايدم اللجنددم الو نألدم وال ددلو ذ
اليت واجتتتا ع ااةطالا هبام وختتت التقرير مبجموعم من التويألاذ ،وقدعو يألأ اجلتداذ
ا لنألددم إىل قنضأل د التوي دألاذ ال دواردم ع التقددارير السددابقم ا قدمددم م ددن ا ضوةددم السددامألم ولري د
اخلربا الدولألني واإلقلألمألني البارزين ا لين لألمن إىل جملس حقوق اإلنسانم

__________

*

قُ ّد ذ ا التقرير بلد انقضا ا وعد النتائي لتضمألنم أحدث التطوراذم
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وتا -مقدمة
َّ
لدف لألدم ا لدس
يقد ذ ا التقرير عمالً بقرار جملدس حقدوق اإلنسدان  ،21/39الد
-1
إىل مضوةم األم ا تلدم السامألم سقوق اإلنسان أن قوايل ققدمي الدع ع جمات بنا القددراذ
وا ساعدم التقنألم إىل اللجنم الو نألدم للتلقألد ع ادعدا اذ اانتتا داذ والتجداوزاذ الديت قرقكبتدا
يألأ أ رال النزاا ع الألمن لكضالم موايلتتا للتلقأل ع ادعا اذ اانتتا اذ والتجاوزاذ اليت
قرقكبتا يألأ أ رال النزاا ع الألمن ،ولقاً للملايي الدولألم ،وأن ققد إلألم ققريراً تابألاً عن قنضأل
برامج ا ساعدم التقنألم ع دورقم الثانألم واألربلنيم
 -2وققد ا ضوةم السامألم ع ققريرذا ويضاً لوايدم اللجندم الو نألدم ،الديت بددأذ عملتدا ع ق درين
األول/أ تدوبر  ،2015وعددم عامددم عدن الدددع الد قدمتددم إلألتددا ا ضوةدألم السددامألم ع جمددات ا سدداعدم
التقنألددم وبنددا القدددراذ ةددالل الضددذم ا متدددم بددني س ار/مددار  2016وأيلول/سددبتمرب  ،2019عم دالً
بقرار جملس حقوق اإلنسدان 16/33م وير دز التقريدر علدال وايدم اللجندم الديت قسدتند إىل ا لدايي الدولألدم
ا تللقم بلجان التلقأل ()1م
 -3وينبغي قرا م ذ ا التقرير اقذان مدأ التقدارير السدابقم الديت قددمتتا ا ضوةدم السدامألم إىل
جملددس حقددوق اإلنسددان ب ددون حالددم حقددوق اإلنسددان ع ال دألمن( ،)2الدديت قتضددمن مللومدداذ ع دن
مضوة دألم األم د ا تلدددم السددامألم سقددوق اإلنسددان ع جمددات ا سدداعدم التقنألددم
الدددع ال د قدمتددم ّ
وبنا القدراذ إىل اللجنم الو نألمم

اثنيا -جلنة التحقي الوةنية
لف -الوتية
 -4أن ددلل اللجند ددم الو نألد ددم مبوجد ددف الق د درار اجلمتد ددور رق د د  140للد ددا  ،2012ا لد دددل
لق د د دراراذ اجلمتوريد د ددم رق د د د  13للد د ددا  2015ورق د د د  66ورق د د د  97للد د ددا  2016ورق د د د 50
للد ددا 2017م وقتمثد ددل وايتتد ددا ع التلقأل د د ع يألد ددأ اانتتا د دداذ ا زعومد ددم سقد ددوق اإلنسد ددان
والقانون الدوت اإلنساين مند عدا )3( 2011م وحتددد اللدوائا التنمألمألدم الداةلألدم للجندم متمتتدا
ع التلقأل ع ال كاوى الضرديم واجلماعألم الواردم ،وحتديدد مدرقكا اانتتا داذ م وقتمتدأ أيضداً
ب ددالحألم اسددتدعا أ لددتم لالسددتماا إىل لددتادقم و اس ددول علددال الو ئ د اذ ال ددلم
وغيذا من األدلم ()4م
 -5وي ف القرار اجلمتور رق  50للا  2017منتجألم عمل اللجندم الو نألدم ومددد لدذم
وايتتا إىل سنتني من اتريخ يدوره ،مأ إمكانألم جتديدذا مبوجف قرار يتور م

__________

()1
()2
()3
()4
2

انمر ا موعم ا ستولام من ا بادئ ا تللقدم ممايدم حقدوق اإلنسدان وقلزيزذدا مدن ةدالل اختدا إجدرا اذ كاللدم
اإللددالذ مددن اللقددا ( )E/CN.4/2005/102/Add.1وجلددان التلقأل د وبلثدداذ قق ددي اسقددائ ا لنألددم لقددانون
الدوت سقوق اإلنسان والقانون الدوت اإلنساين (نألويورك وجنألف ،األم ا تلدم)2015 ،م
 A/HRC/33/38و A/HRC/36/33وA/HRC/39/43م
القرار اجلمتور رق  140للا  ،2012ا ادم 3م
ا رجأ نضسم ،الض ل  ،3ا ادم )6(4م
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ابء -التش يلة
 -6قتولف اللجنم الو نألم حالألاً من قسلم أعضدا  ،سدتم رجدال و دالث نسدا وينتمدي أربلدم
أعضددا إىل اعالمدداذ ال ددمالألم ونسددم ،مبددن ل دألت الدرئألس ،إىل اعالمدداذ اجلنوبألددمم ونسددم مددن
أعضا اللجنم قضام و ال م منت حمامون وعضو واحد أستا جامليم
 -7وا ق ددف القد دراراذ اجلمتوريد دم واللد دوائا التنمألمأل ددم الداةلأل ددم للجن ددم الو نأل ددم إجد درا اذ
اةتألددار أعضددائتا وملدداييهم وع أاير/مددايو  ،2016عددني ال درئألس الألمددين أربلددم أعضددا جدددد بلددد
استقالم ال م أعضا وولام عضو سةرم

جيم -األمانة
 -8ولقاً للمللوماذ الواردم من اللجنم الو نألم ،قتولف أمانتتدا مدن  29موظضداً ،اانألدم مدنت
نسددا  ،يض ددطللون مبت ددا نتلض ددم ،لم ددنت مراقبددون سق ددوق اإلنس ددان وحمقق ددون وموظض ددو اق ددااذ
وموظض ددون إداري ددون()5م ولك ددن ،ا ددم نق ددم ع الق دددراذ ع جم ددال الق ددانون ال دددوت اإلنس دداين ب ددني
ا وظضنيم ويوجد مقر اللجنم ع عدن ،ع حني جرى ن ر  39مراقباً مألدانألاً ،منت ع ر نسا ،
ع  20حمالممم

دال -املوارد
 -9قويددي ا لددايي الدولألددم ن قُدولَّر للجددان التلقألد مدوارد مالألددم لددضالم لضددمان عددد إ رم أ
ريف ع استقاللألتتا ()6م وقنم ا ادم  6من النمدا ا دات للجندم الو نألدم للدا  2017علدال أن متويلتدا
سألويت من اسكومم الألمنألم والتربعاذ ا قدمم من حكوماذ أةرى وا دنا ا قدمدم مدن ااأللداذ الدولألدم
األجنبألم سقوق اإلنسان م وا قوجد أ رقابم ةارجألم علال ا لامالذ ا الألم للجنمم

هاء -التقدم الري حريتته اللجنة الوةنية والتحدايت الا واجكتكا
 -10قواجم اللجنم الو نألم حتدايذ بديم مند إن دائتا ،مبدا ع لد القألدود األمنألدم والسألاسدألم
اليت أعاقل إىل حد بي قدرهتا علال إجرا حتقألقاذ لاملم مان وحريم ولقاً لوايتتام
 -11ومل قد ددتمكن اللجند ددم الو نأل د ددم مد ددن الوي د ددول إىل أج د دزا م د ددن إقل د دأل ال د دألمنم وعلد ددال وج د ددم
اخل وص ،ما لتلل السلطاذ القائمدم مكد األمدر الواقدأ غدي مسدتلدم للتلداون ملتدا ،وإاتحتتدا
إمكانأل ددم الوي ددول إىل ا ن ددا ال دديت قس دألطر علألت ددا ،ب دددعوى أحل ددا قضد د أعض ددا عألن ددتت اسكوم ددم
الألمنأل ددمم وع ددالوم عل ددال لد د  ،و لنم ددر إىل الوة ددأ ا تقل ددف ،لق ددد قلق ددد قلام ددل أعض ددا اللجن ددم
وموظضألتا مأ الضلااي وال تود بسبف ال لو ذ ا طروحم ع إن ا سلألاذ متألنم لللمايمم
 -12وعلال حنو ما أُلي إلألم ،قتمثدل وايدم اللجندم الو نألدم ع التلقألد ع ادعدا اذ اانتتا داذ
والتجدداوزاذ ال دديت قرقكبتددا يأل ددأ أ درال الن دزاا ع ال دألمن ون ددر ق دراراذ ل دداملم ب ددوحلام وعل ددال م ددر
__________

()5
()6
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أ للددل اللجنددم الو نألددم ا ضوة دألم السددامألم سقددوق اإلنسددان علددال قائمددم قض د أمسددا  29موظض داً ع األمانددم و39
مراقباً مألدانألاً عألنت أعضا اللجنمم
ا موعم ا ستولام من ا بادئ ،ا بدأ (11أ)م
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السددنني ،عددززذ اللجنددم الو نألددم جددودم ققاريرذددام وةددالل الضددذم ا متدددم بددني س /أغسددطس 2016
وس ار/م د د ددار  ،2019أع د د دددذ س د د ددتم قق د د ددارير متاح د د ددم للغ د د ددم اللربأل د د ددم عل د د ددال موقلت د د ددا ال د د ددبكي
()www.nciye.orgم وقد و قل ذ ه التقارير حد انن أ ثدر مدن  17 000انتتداك وجتداوز سقدوق
اإلنسددان ارقكبتت ددا نتل ددف أ درال الن دزاا ع ال دألمنم وعلددال حن ددو م ددا بألنتددم اللجن ددم ع ققريرذ ددا اللل ددين
السد د دداد ( ،)7ال د د د نُ د د ددر ع س ار/مد د ددار  ،2019لقد د ددد عد د ددززذ جتودذد د ددا الرامألد د ددم إىل د د ددف
اانتتا اذ والتجاوزاذ اليت قرقكبتا يألأ األ درال وعدزو اسدوادث ،مبدا ع لد إىل قدواذ اسدو ي
وياحل ،وقواذ التلالف اللريب ،وحر الطائراذ ا سيم من دون ألارم
 -13وويددضل اللجنددم الو نألددم ع ققريرذددا السدداد منتجألتتددا ،حألددض أوةددلل أحلددا قددرى أن
ملألددار اإل بدداذ يُسددتوا م ددواا علددال جمموعددم مو ددوق هبددا مددن ا للومدداذ والتلق د منتددا لقدددر
الكدداع اسددتنتات أنددم قوجددد أسددبا ملقولددم لالعتقدداد ن اسددادث ا لددين قددد وقددأ علددال النلددو
ا وي دول و ن الط ددرل اع ددا ير ال د ُح ددددذ ذويت ددم ق ددد ارقك ددف انتتا دداذم غ ددي أن اللجن ددم
الو نألم ألارذ إىل أحلا واجتل حتدايذ ع التلق من بلض ا للوماذ لنمر إىل عد متكنتدا
من الويول إىل إقلأل الألمن لمم
 -14و لنمددر إىل الوةددأ ا تقلددف للغايددم ،لددون الضددلااي وال ددتود ال د ين يتلدداونون مددأ اللجنددم
الو نألم عرةم ألةطار لديدم ،منتا األعمال اانتقامألم من جانف أ رال النزاام وينبغي للجندم
أن قسذلددد مببدددأ عددد اإلة درار  ،و دف ،ولق داً للممارسدداذ الدولألددم اذ ال ددلم ،إن ددا سلألددم
للالم سمايم الضلااي وال تود ال ين يت لون هبام
 -15ومبوج ددف الق ددانون ال دددوت التلاذ ددد والل ددرع ،قق ددأ عل ددال ال دددول ا س د د ولألم الرئألسد دألم ع ددن
التلقأل د وا قاةددام ع اانتتا دداذ اجلس دألمم للقددانون الدددوت سقددوق اإلنسددان واانتتا دداذ اخلطدديم
للق ددانون ال دددوت اإلنس دداين ،وإاتح ددم س ددبل اانت ددال الضلال ددم للض ددلااي ،مب ددا ع ل د التلويض دداذم
ومبوج ددف القد دراراذ اجلمتوري ددم ا ن ددلم للجن ددم الو نأل ددم ،قق ددأ علألت ددا مسد د ولألم التلقألد د ع ادع ددا اذ
اانتتا دداذ والتج دداوزاذ ال دديت قرقكبت ددا يأل ددأ أ د درال الند دزاا ع الد دألمن ،وقق دددمي ققاريرذ ددا والقض ددااي
ا لروةددم علألتددا إىل ا دددعي اللددا إلمتددا التلقألقدداذ وإجدرا اذ ا الحقددم القضددائألمم ورغد أن اللجنددم
الو نألم قدمل ملضاذ التلقأل إىل النألابم اللامم واجلتاز القضائي ،لل قتل مضوةألم األمد ا تلددم
السامألم سقوق اإلنسان بلد ل مللوماذ عن أ قضااي بولرذ إجرا اهتا أو ا تمللم
 -16وي كل ن ر ا راقبني ا ألدانألني ع  20حمالمدم عن دراً أساسدألاً لتلزيدز إمكانألدم الويدول إىل
اللجنم الو نألم ،ولكن يلدز بد ل جتدود إةدالألم ع ذد ا ال ددد لتلسدني أن دطتتا التوايدلألمم وعلدال
س دبألل ا ثددال ،لمددن ل ددون إن ددا مكاقددف لرعألددم ع الض دواحي أن يألسددر أ ثددر الويددول إىل اللجن ددم
واإلبددالع عددن اسددااذم ورغ د أن الن دزاا وأ ددره السددلا علددال ااألا ددل األساس دألم دددان مددن إمكانألددم
اللجو إىل وسائط اإلعال  ،مثل اإل اعاذ اعلألم ،لقد يكون من ا تد أن قضدأ اللجندم اسدذاقألجألم
للتوايل من أجل قلزيز الوعي هبا ع يألأ أحنا الألمن ون ر مللوماذ عن وايتتدا ودورذدام وميكدن
للجنم أيضاً أن قلدزز ا للومداذ الدواردم ع موقلتدا ال دبكي ويدضلتتا علدال لألسدبوك وحسداهبا علدال
قويذم وقالحظ مضوةألم األم ا تلدم السامألم سقوق اإلنسان أن اللجنم الو نألم ألادذ ع ققريرذدا
السداد حلدا قلاوندل مدأ اجلتدداذ الضاعلدم ع ا تمددأ ا ددين وقلقدل منتدا مللومدداذ وقائلألدم ب ددون
__________

()7
4

متاح إلنكلألزيم ع www.nciye.org/wp-content/uploads/2019/03/Sixth-Report-NCIAVHR.pdfم
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انتتا اذ حقدوق اإلنسدان سداعدهتا ع ااةدطالا بوايتتدا علدال حندو للدالم ومدن ا تد أن قوايدل
اللجنم قلاوحلا مأ اجلتاذ الضاعلم ع ا تمأ ا دين من أجل قلزيز أن طتتا التوايلألمم

اثلث ا -املسذذاعدة التقني ذذة املقدم ذذة م ذذن مفوض ذذية األم ذذم املتح ذذدة الس ذذامية حلق ذذوق
اإلنسان
 -17عمدالً بقدراراذ جملددس حقددوق اإلنسددان  31/36و 16/39و ،21/39وايددلل مضوة دألم
األم د ا تلدددم السددامألم سقددوق اإلنسددان ققدددمي ا سدداعدم التقنألددم والدددع ع جم دال بنددا القدددراذ إىل
اللجنم الو نألمم وحدَّدذ اللجنم الو نألم ،لت اور مدأ ا ضوةدألم ،ا دااذ اذ األولويدم الديت حتتدات
لألتددا إىل ا سدداعدم التقنألددمم ونممددل ا ضوةدألم أن ددطم قدريبألددم لد لضائدددم أعضددا اللجنددم وموظضألتددا
ع إ ألوبألا واألردن وسويسرا وقطر ولبنان ومالألزاي والألمن ،يرد ويضتا ع ذ ا الضرا من التقريرم
 -18واسذلدددذ ا ضوة دألم ،ولق داً نتجألتتددا ا لتددادم ،ع أدا الوايددم الدديت أسددندذا إلألتددا جملددس
حق ددوق اإلنس ددان ع قد دراره  21/39مبب ددادئ ااس ددتقاللألم والنزاذ ددم وا وة ددوعألم وا ددداقألم والكض ددا م
ا تنأل ددمم وم ددن أج ددل ققألد دأل احتألاج دداذ اللجن ددم الو نأل ددم وق د دمأل أن ددطم مالئم ددم ا ددا ع جم ددال بن ددا
القدددراذ ،أرسددلل ا ضوة دألم ع عددا  2016اسددتبألاوذ واستق ددا اذ إىل أعضددا اللجنددم الو نألددم
وم ددوظضي أمانتت ددا وا دراقبني ا أل دددانألنيم وعق دددذ ا ضوة دألم أيض داً م دداوراذ منتمم ددم ب ددون التل دداون
وققألأل األدا مأ رئألس اللجنم الو نألم وأعضائتا من أجل حتديد الغرض مدن أن دطم بندا القددراذم
واسدتتدمل ا ضوةدألم منتجألدداذ التدددريف وا ن ددوراذ والتقنألداذ الدديت أعدددهتا ،مثددل إدمددات ا نمددور

اجلنسدداين ع التلقألقدداذ ا تللقددم مقددوق اإلنسددانا اإلرلدداداذ وا مارسددم و مددن ا س د ول عددزو
ا سد ولألم الضرديددم عددن انتتا دداذ القددانون الدددوت سقددوق اإلنسددان والقددانون الدددوت اإلنسدداين ع جلددان
التلقأل وبلثاذ قق ي اسقائ وغيذدا مدن ذأللداذ التلقألقداذ التابلدم لملمد ا تلددم  ،و جمموعدم
أدواذ للممارسني ب ون وةأ الربامج ا تللقم إباتحم ا رأم إمكانألم اللجو إىل القضا م
 -19وعددالوم علددال ل د  ،ددان التقألددد مبلددايي ا وةددوعألم وال ددضالألم والنزاذددم والكضددا م ا تنألددم ع
يد د دمأل ال د دددع الد د د قدمت د ددم ا ضوةد د دألم ع جم د ددال بن د ددا الق د دددراذ لتلزي د ددز اللجن د ددم الو نأل د ددم وأدائت د ددا
وم داقألتتام وينم القرار اجلمتور رق  50للا  2017لضلل علال أن منتجألدم اللجندم الو نألدم
قستند إىل ملايي التلقأل الدولألم اليت قستتدمتا اللجان ا ما لم وقتوال مأ ذ ه ا بادئ()8م
 -20وة د ددالل الض د ددذم ا مت د دددم ب د ددني س ار/م د ددار  2016وأيلول/س د ددبتمرب  ،2019وة د ددلل
ا ضوةدألم ونض د ذ  20ن ددا اً لتلزيددز قدددرم اللجنددم الو نألددم علددال إجدرا التلقألقدداذم ور ددزذ ذ د ه
األن ددطم ألس ددا عل ددال الق ددانون ال دددوت سق ددوق اإلنس ددان والق ددانون ال دددوت اإلنس دداين والق ددانون
اجلنائي الدوت ،مبا ع ل أر دان جرميدم اإل دم اجلماعألدم واجلدرائ ةدد اإلنسدانألم وجدرائ اسدر ،
و ل علال منتجألاذ ريد حقوق اإلنسان والتلقأل ع انتتا اهتدا واإلبدالع عنتدام وعكسدل
األن طم لتا حلجاً مراعألاً لالعتباراذ اجلنسانألمم
 -21وع الضددذم مددن  7إىل  10س ار/مددار  ،2016نممددل ا ضوة دألم ع جنألددف أول حلقددم
عمددل قدريبألددم ألعضددا اللجنددم الو نألددم ب ددون انلألدداذ الدولألددم سمايددم حقددوق اإلنسددانم وع ذ د ا

__________

()8
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ال دددد ،ولددرذ ا ضوةدألم ألعضددا اللجنددم الو نألددم مدواد للغتددني اللربألددم واإلنكلألزيددم ب ددون القددانون
الدوت اإلنساين ومنتجألم التلقأل ع انتتا اذ حقوق اإلنسان ،مبدا ع لد ب دون ااسدتقاللألم
والكضددا م ا تنألددم واالت دزا لددايي الدولألددم للملا مددم اللادلددم ،وةاةددل ملت د مناق دداذ ب ددون
ذ ه ا واةألأم
 -22وع  12أاير/م ددايو  ،2016نمم ددل ا ضوة دألم ع عم ددان حلق ددم دراس دألم لضائ دددم اللجن ددم
الو نألدم ناق دم سدبل حتسددني قبدادل ا للومداذ بألنتمددام وقدد حتسدن التلدداون بدني اللجندم وا ضوةدألم
ب كل مللوظ عقف ذ ا ااجتماام
 -23وع الضددذم مددن  2إىل  6حزيران/يونألددم  ،2016نممددل ا ضوة دألم ع عمددان أيض داً حلقددم
عمددل قدريبألددم لضائدددم  23مراقب داً مألدددانألاً اتبلددني للجنددم الو نألددم لتلزيددز متدداراهت ع جمددال حقددوق
اإلنسان والريد واإلبالع ا راع ْألني لالعتباراذ اجلنسانألم ولقاً للملايي الدولألمم وأاتح ل لريم
ناق ددم التلدددايذ الرئألس دألم الدديت يواجتتددا ا راقب ددون ع عملت د الألددومي ولتط ددارح األلكددار ب ددون
اسلول ا مكنمم
 -24وع  28و 29س /أغس ددطس  ،2016نمم ددل ا ضوة د دألم ع أدي ددس أ حلق ددم عم ددل
قدريبألم لتلزيز متاراذ أعضا اللجنم الو نألم ع جمال إجرا حتقألقاذ لاملم ونزيتم واإلبالع عن
انتتا اذ حقوق اإلنسانم
 -25وع  21و 22لددباف/لرباير  ،2017نممددل ا ضوة دألم ع الدوحددم حلقددم عمددل قدريبألددم
لضائ دددم أعض ددا اللجن ددم ب ددون ألض ددل قارس دداذ جل ددان التلقألد د ع ي ددأ وجتمأل ددأ ا للوم دداذ ع ددن
اانتتا اذ اعتملم سقوق اإلنسان والقانون الدوت اإلنساينم
 -26وع  7و 8متوز/يولألددم  ،2017نممددل ا ضوة دألم ع بدديوذ حلقددم عمددل قدريبألددم بلن دوان
قاعدم بألاوذ حقدوق اإلنسدانا يدأ ا للومداذ للجندم الو نألدم و ايتتدا وحضمتدا  ،ر دزذ علدال
وسائل قسجألل ا للوماذ واألدلم ا اديم ويوحلا وأتمألنتام
 -27وع الضذم من  27إىل  30ق رين الثاين/نولمرب  ،2017نممل ا ضوةألم ع واا بدور
حلق ددم عم ددل قدريبأل ددم ب ددون ري ددد حق ددوق اإلنس ددان ،ل ددل زايرم إىل س ددجن ق ددا هب ددا  29مراقب داً
سقوق اإلنسان اتبلدني للجندم الو نألدم ،مدنت ندس نسدا م وقوةدل حلقدم اللمدل بندا قددراهت ع
جمات ريد وقو أل انتتا اذ حقوق اإلنسان ،مبا ع ل ع السجون ومرا ز ااحتجازم
 -28وع الض د د ددذم م د د ددن  16إىل  19د د ددانون األول/ديس د د ددمرب  ،2017نمم د د ددل ا ضوة د د دألم ع
واا بدور أيضداً حلقددم عمددل لضائدددم اعققددني التدابلني للجنددم الو نألددم ب ددون منتجألددم ريددد وقو ألد
انتتا دداذ حقددوق اإلنسددانم وقددد عمقددل حلقددم اللمددل ملرلددم ا ددار ني للقددانون اجلنددائي الدددوت،
مبددا ع لد أر ددان جرميددم اإل دم اجلماعألددم واجلدرائ ةددد اإلنسددانألم وجدرائ اسددر م و ددل التدددريف
جلساذ ب ون إجرا ا قابالذ ويدأ ا للومداذ ،مدأ الذ ألدز بوجدم ةداص علدال ا نتجألدم ا طبقدم
لألما يتلل نا اليت ي لف الويول إلألتام
 -29وع الضذم من  22إىل  24انون الثاين/ينداير  ،2018نممدل ا ضوةدألم ع أديدس أ
حلق ددم عم ددل للمتابل ددم لضائ دددم أعض ددا اللجن ددم ب ددون قو ألد د انتتا دداذ حق ددوق اإلنس ددان و تاب ددم
التقاريرم
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 -30وع  25دانون الثاين/يندداير  ،2018نممدل ا ضوةدألم زايرم دراسدألم إىل اللجنددم اإل ألوبألددم
سقددوق اإلنس ددان ج ددرى ةالا ددا قب ددادل ألض ددل ا مارس دداذ ع جم ددال ملاجل ددم اانتتا دداذ الس ددابقم
سقوق اإلنسان ع البلدم
 -31وع الضذم من  15إىل  22لباف/لرباير  ،2018نممدل ا ضوةدألم ع عددن زايرم عمدل
إىل اللجنددم الو نألددم ،وقدددمل إلألتددا ا زيددد مددن اخلدرباذ لتطددوير أسددالألبتا ع التلقألد ولقداً للملددايي
الدولألمم
 -32وع الضددذم مددن  3إىل  5س ار/مددار  ،2018نممددل ا ضوة دألم ع عمددان حلقددم عمددل
لضائدددم أعضددا اللجنددم الو نألددم ب ددون ايددم حقددوق اإلنسددان وس دألادم القددانون ع س دألاق مكاللددم
اإلرذا م وأبرزذ ألضل ا مارساذ ع أن طم إنضدا القدوانني ع جمدال مكاللدم اإلرذدا  ،مبدا ع
لد د لألم ددا يتلل د د بتنضأل د د عملأل دداذ إلق ددا الق ددبض عل ددال ا ددتبم ع أحل د د إرذ ددابألون واحتج ددازذ
واستجواهب ع إ ار اامتثال التا للقانون الدوت سقوق اإلنسانم
 -33وع الض ددذم م ددن  12إىل  14س ار/م ددار  ،2018نمم ددل ا ضوةد دألم ع ب دديوذ حلق ددم
عمددل قدريبألددم ب ددون منتجألددم التلقأل د ع انتتا دداذ حقددوق اإلنسددان لضائدددم  14حمقق داً اتبلددني
للجنددم الو نألددم ،مددنت امدرأاتنم و ددل ذد ا التدددريف جلسدداذ ب ددون إجدرا التلقألقدداذ ع اللنددف
اجلنسي وع السجون ومرال ااحتجازم
 -34وع الضددذم مددن  3إىل  5نألسددان/أبريل  ،2018نممددل ا ضوةدألم ع بدديوذ أيضداً حلقددم
عمددل لضائدددم ا ددوظضني اإلداريددني للجنددم الو نألددم ب ددون ألضددل ا مارسدداذ ع جمددال حضددظ الو ئ د
و ايم ا للوماذ واجلوانف ا الألم اذ ال لمم
 -35وع الضذم من  17إىل  20متوز/يولألم  ،2018نممل ا ضوةألم ع عمان حلقم دراسدألم
لضائدم أعضا اللجنم الو نألم ب ون القانون الدوت اإلنساين ع سألاق النزاا ع الألمنم
 -36وع الضددذم مددن  14إىل  16س /أغسددطس  ،2018نممددل ا ضوة دألم ع عمددان أيض داً
حلقددم عمددل لضائدددم  17مراقب داً مألدددانألاً اتبلددني للجنددم الو نألددم ،مددنت ادداين نسددا  ،ب ددون ا بددادئ
التوجألتألم لريد حقوق اإلنسان ولقاً للملايي الدولألمم
 -37وع الض ددذم م ددن  17إىل  19ل ددباف/لرباير  ،2019يس ددرذ ا ضوةد دألم ع ع دددن ملتكضد داً
لضائدددم  38مراقب داً مألدددانألاً وحمقق داً ،مددنت ع ددر نسددا  ،لتلزيددز اللالقددم ا تنألددم بددني أعضددا اللجنددم
وا دراقبني ا ألدددانألني واعققددنيم وقددد ألدداد ا ددار ون احق داً ن ا لتكددف سدداذ إىل حددد بددي ع
حتسني للالألم عالقاذ اللمل داةل اللجنم الو نألمم
 -38وع الض د ددذم م د ددن  22إىل  24س ار/م د ددار  ،2019نمم د ددل ا ضوةد د دألم ع عم د ددان دورم
قدريبألددم متقدمددم ،حضددرذا  32مراقبداً مألدددانألاً ،مددنت ادداين نسددا  ،ب ددون التقنألدداذ التضاعلألددم لريددد
وقو أل انتتا اذ القانون الدوت سقوق اإلنسان والقانون الدوت اإلنساين ع الألمنم
 -39وع الضددذم مددن  30نألسددان/أبريل إىل  7أاير/مددايو  ،2019نممددل ا ضوة دألم ع أديددس
أ  ،لتلدداون مددأ الددربومج الت دغأللي للتطبألقدداذ السدداقلألم ،حلقددم عمددل قدريبألددم لضائدددم أعضددا
اللجنددم الو نألددم لتلزيددز قدددراهت التقنألددم ع اسددتتدا قكنولوجألددا ا للومدداذ اجلغرالألددم ا كانألددم ،مددأ
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الذ ألددز علددال اسددتتدا نمد البألدداوذ اجلغرالألددم ا كانألددم والقائمددم علددال التطبألقدداذ السددلابألم ل ددنأ
القراراذ ا تللقم ت ال انتتا اذ حقوق اإلنسان وحتلأللتام
 -40واسددتجابمً لطلددف مقددد مددن اللجنددم الو نألددم ،اقتندل ا ضوةدألم  30وحدددم مددن منمومدداذ
ال ددلن لطاق ددم ال مسد دألم لضائ دددم ا د دراقبني ا أل دددانألني ،س ددلمتتا إىل اللجن ددم الو نأل ددم ع ع دددن ع
حزيران/يونألم 2019م
 -41وب كل أع  ،قدمل ا ضوةدألم ا سداعدم التقنألدم إىل اللجندم الو نألدم مدن ةدالل قللألقداذ
ون ددائا منتممددم لتلسددني أدائتددام وقدددمل ا ضوة دألم د ل الدددع إىل اللجنددم الو نألددم ع وةددأ
ا نتجألدداذ والكتألبدداذ واألدواذ ،حألددض ولددرذ اددا جمموعددم مددن ا دواد التكمأللألددم ب ددون القددانون
الدوت سقوق اإلنسان والقانون الدوت اإلنساين وريد حقوق اإلنسان وا سائل اإلداريم وا الألمم
 -42و لل ا ساعدم التقنألم ا قدمم من ا ضوةألم قلزيز لت اللجندم الو نألدم ضتدو ا سدا لم،
ولقد داً للمل ددايي الدولأل ددم اذ ال ددلمم ور ددزذ ا ضوةد دألم عل ددال حق ددوق ة ددلااي انتتا دداذ حق ددوق
اإلنسان ا كضولم مبوجف القانون الدوت ،مبدا ع لد اسد ع ملرلدم اسقألقدم وع إحقداق اللدالدم
وجرب الضرر ،و ل علال سبألل ا ثال من ةدالل ةدماوذ م سسدألم بلدد التكدرارم وألدارذ إىل
أنددم ينبغددي ا سددا لم عددن انتتا دداذ حقددوق اإلنسددان وجتاوزاهتددا ،الدديت ققتضددي جددرب الضددرر ب ددرل
النم ددر عم ددا إ ا ارقكبتت ددا دول أو جت دداذ لاعل ددم م ددن غ ددي ال دددولم وع ددالوم عل ددال لد د  ،ول ددرذ
ا ضوةألم ةرباذ للجنم الو نألم ب ون اللدالم اانتقالألم و ألف ينبغي أن قتجاوز ا سدا لم التلقألد
وا قاة ددام ع اجلد درائ اخلط دديم لت ددكل عملأل ددم أوس ددأ نطاقد داً قل دداا ا سد د ولألم السألاسد دألم والقانونأل ددم
واألةالقألم لمللراد وا سساذ عن اانتتا اذ السابقم واجلاريمم
 -43ومل ق يددد ا ضوةدألم انتتددات اللجنددم الو نألددم لألددار حلددج واحددد مناسددف للجمألددأ م وعددوض
ل د  ،سدداعدذ ا ضوة دألم اللجنددم الو نألددم ع إدراك ةددرورم أن قكددون إج درا اذ ا سددا لم مراعألددم
للمددرول اعلألددم وم ددممم ولقتددا وحمددددم علددال أسددا م دداوراذ و نألددم واسددلم ولدداملم ق ددمل
ا ددار م الواسددلم للسددكان ،مبددن ل دألت ةددلااي انتتا دداذ وجتدداوزاذ حقددوق اإلنسددان ،وقلكددس
احتألاجدداهت وقطللدداهت م وقدددمل ا ضوة دألم مبددادئ قوجألتألددم لضددمان اسدتألضا أ عملألددم و نألددم ع
ذ ا ال دد للملايي الدولألمم
 -44وقلددر ا ضوةددم السددامألم عددن اسددتلداد ا ضوةدألم السددامألم سقددوق اإلنسددان وايددلم ققدددمي
ا ساعدم التقنألم وا ورم إىل اللجنم الو نألم ،مبا ع ل من أجل قلزيدز قددرهتا علدال التلقألد ع
ادعا اذ اانتتا اذ والتجاوزاذ اليت قرقكبتا يألأ أ رال النزاا ع الألمن واإلبالع عنتا ،ولقداً
للملايي الدولألمم

رابع ا -اتستنتاجات والتوصيات
 -45لقذذد حذذول الن ذ ا الوضذذا الذذيمن إىل سذذو يتمذذة إنسذذانية العذذا حي ذ ذذرق
الس ذ ان ن ذ ا مسذذل ت هذذوادة هيذذه و ذ ال ذذرن مذذن العنذذف تناذذوي عل ذ انتكاتذذات
وجتاويتات ارية حلقوق اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين.
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 -46وحتذذيا املفوضذذية علم ذا ابسذذتعداد اللجنذذة الوةنيذذة ملواصذذلة تع ي ذ ذذدرات ع ذذا كا
وموظفيكا مبا ذلك ابلتعاون ما املفوضية .وتعرت ي ذ ا ابلتقذدم ازذريت عمذ اللجنذة
مث حتسني اإلبالغ عن خمتلف نوا انتكاتات وجتاويتات حقوق اإلنسان الا ترت أكا ايا
ةرا الن ا .
 -47وبغذذرع تع ي ذ هعاليذذة اللجنذذة الوةنيذذة و ضرهذذا تقذذدم املفوضذذة السذذامية التوص ذذيات
التالية.
 -48هعل ايا ةرا الن ا القيام مبا يلي:
التعذذاون ال امذ مذذا اللجنذذة الوةنيذذة حذ تذذتم ن مذذن اتضذذاال بوتيتكذذا
(أ)
أبمان وهعالية وت سيما من الل إاتحتكذا إم انيذة الوصذول إىل ايذا منذاة الذيمن مبذا
ذلك ايا ماتن اتحتجايت وت ويدها جبميا املعلومات ذات الصلة الا د تالأكا؛
( ) تنفيذذر ايذذا التوصذذيات الذذواردة التق ذارير السذذابقة املقدمذذة مذذن املفوضذذية
السامية حلقوق اإلنسان وهري اخلرباء الدوليني واإل ليميني الأاريتين املعذ ابلذيمن إىل جملذس
حقذذوق اإلنسذذان بغيذذة مواصذذلة املسذذاءلة بفعاليذذة عذذن انتكاتذذات وجتذذاويتات حقذذوق اإلنسذذان
وانتكاتات القانون الدويل اإلنساين الا ترت أكا ايا ةرا الن ا .
 -49وينأغذذي للح ومذذة اليمينيذذة ن تن ذذر مسذذةلة تنقذذي وتيذذة اللجنذذة الوةنيذذة ل فالذذة
مت نكا من داء دورها أبمان وهعالية بوصفكا آلية مستقلة.
 -50وجيذذع عل ذ املذذدعي العذذام الذذيمن ن يت ذذر إج ذراءات منكجيذذة وهوريذذة بنذذاء عل ذ
التقارير والق ااي الواردة من اللجنة الوةنية ايا تان اجلناة امل عومون.
 -51وعل اللجنة الوةنية القيام مبا يلي:

التحقي بنفس اتتساق والد ة ايا اتنتكاتذات والتجذاويتات امل عومذة
(أ)
الذذا ترت أكذذا ايذذا ة ذرا الن ذ ا وهق ذا ملأذذادو املوضذذوعية والشذذفاهية والن اهذذة وال فذذاءة
املكنية؛
( )

تعيني موظفني إضاهيني من ذوي اخلربة

القانون الدويل اإلنساين؛

(ت) اخت ذذاذ اي ذذا الت ذذدابري املم ن ذذة حلماي ذذة ال ذذحااي والش ذذكود ال ذذرين يتص ذذلون
أبع ا كا وموظفيكا؛
(د) توسيا نااق نشاتكا التواصلية وتع ي إم انية الوصول إليكا بارق منكذا
ه ذذت م ات ذذع هرعي ذذة ال ذذواحي وتع يذ ذ تعاو ذذا م ذذا اجلك ذذات الفاعل ذذة املتم ذذا امل ذذدين
واسرتاتيجيتكا للتواص .
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