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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ٢من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحمدة السمامية حلقموق اإلنسمان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
إسم مماانيا أس م مااليا ألاانيم مما* أملانيم مما* أيرلنم ممدا* آيسم مملندا إيطاليم مما الربتغم مما * بلجيكم مما*
اجلا م األسممو * تشمميكيا الممدا،ر رومانيمما* سمملويينيا* السممويد* سويس مرا* ينلنممدا*
كرواتيا كندا* التفيا* لكسمربغ* ليتوانيا* ليختنشتاين* مالطة* موانكو* النمروي**
النمسا هولندا* :مشروع قرار

 .../42حالة حقوق اإلنسان يف اليمن
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبقاصددد ميثدداق األم د املتحددد ومبادئ د  ،وأبحكددا اإلع د ن العددامل حلقددوق
اإلنسان ،ويشري إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يسلّ أبن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
وإذ يشري إىل قرارات جملس األمن  )٢٠١١(٢٠١٤املؤرخ  ٢١تشدرين األول/أكتدورر ،٢٠١١
و )٢٠١٢(٢٠٥١املؤرخ  ١٢حزيران/يوني  ،٢٠١٢و )٢٠١٤(٢١٤٠املؤرخ  ٢٦شدبا//ربرباير ،٢٠١٤
و )٢٠١٥(٢٢١٦املددؤرخ  ١٤نيسددان/أرريل  ٢٠١٥و )٢٠١٨(٢٤٥١املددؤرخ  ٢١ك ددانون األول/
ديسمرب ،٢٠١٨
وإذ يشري أيضا إىل قرارات جملس حقوق اإلنسدان  ١٩/١٨املدؤرخ  ٢٩أيلول/سدبتمرب ،٢٠١١
و ٢٩/١٩املد د د ددؤرخ  ٢3آذار/مد د د ددار  ،٢٠١٢و ٢٢/٢١املد د د ددؤرخ  ٢٧أيلول/سد د د ددبتمرب ،٢٠١٢
و 3٢/٢٤املد د ددؤرخ  ٢٧أيلول/سد د ددبتمرب  ،٢٠١3و ١٩/٢٧املد د ددؤرخ  ٢٥أيلول/سد د ددبتمرب ،٢٠١٤
و ١٨/3٠املؤرخ  ٢تشرين األول/أكتورر  ،٢٠١٥و ١٦/33املؤرخ  ٢٩أيلول/سدبتمرب ،٢٠١٦
__________
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خاص ددة القد درار  3١/3٦امل ددؤرخ  ٢٩أيلول/س ددبتمرب  ٢٠١٧والقد درار  ١٦/3٩امل ددؤرخ  ٢٨أيل ددول/
سبتمرب ،٢٠١٨
وإذ يرح د ابلت دزا األح دزا السياسددية اليمنيددة إبكمددال عمليددة االنتقددال السياس د عل د
أسددا مبددادر جملددس التعدداون اخلليجد وآليددة تنفيدداها ،ويؤكددد ضددرور تنفيددا التوصدديات املقدمددة يف
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر احلوار الوطين ،وإمتا صياغة دستور جديد،
وإذ يرح د أيض ددا ابتف دداق س ددتوكهوم امل ددؤرخ  ١3ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،٢٠١٨ويؤك ددد
علد ضددرور تنفيددا ويشددج مجيد األطدرا علد التمسد ابلتزامهددا ابلعمليددة الددي تقودهددا األمد
املتحد والتعامل م املبعوث اخلاص لألمني العا إىل اليمن يف إطدار عمليدة شداملة وسياسدية مدن
أجل إهناء النزاع،
وإذ يكرر أتكيد دعم القدو للجهدود اجلاريدة الدي يبدااا األمدني العدا ومبعوثد اخلداص،
ويرح يف هاا الصدد ابملشاركة اإلجيارية حلكومة اليمن يف حماداثت الس ،
وإذ حييط علما ابلبيانني اللاين أدىل هبما رئيس جملس األمن رشأن اليمن يف  ١٥آذار/
مار  ،٢٠١٨ويف  ٢٩آ /أغسطس ،)١(٢٠١٩
وإذ يؤكد من جديد التزام القو رسياد اليمن واستق ل ووحدت وس مة أراضي ،
وإذ يعددرت أبن القددانون الدددوي حلقددوق اإلنس ددان والقددانون الدددوي اإلنسدداي متك ددام ن
ومتداعمان ،ويؤكد من جديد أن ينبغ رال كل اجلهود لضمان وقف مجي انتهاكات وجتاوزات
القددانون الدددوي حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددوي اإلنسدداي وكفالددة احرتامهمددا احرتامددا كددام إابن
النزاعات املسلحة،
وإذ يسلّ أبن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعمااا عوامل رئيسدية لضدمان قيدا نظدا
عدالة قوام اإلنصا واملساوا ولتحقيق املصاحلة واالستقرار يف البلد يف هناية املطا ،
وإذ يس دداور ش ددديد القل ددق إزاء التق ددارير املتواص ددلة ال ددي يق دددمها مكتد د تنس دديق الش ددؤون
اإلنسددانية رشددأن حدداالت الط دوار اإلنسددانية احلاليددة ،ويشدداطر األمددني العددا مددا أعددر عن د مددن
شواغل إزاء احلالة يف اليمن الي متثل أزمة ذات أرعاد مدمر  ،ويهي جبمي أطرا النزاع املسدل
كفالددة إمكانيددة إيصددال املسدداعد اإلنسددانية رشددكل س دري ومسددتمر وآمددن دون قي دد أو عددائق ،يف
إطار االلتزامات املنوطة هبا مبوج القانون الدوي اإلنساي،
وإذ يسدداور القلددق إزاء االدعدداءات الددي تفيددد روقددوع انتهاكددات للقددانون الدددوي اإلنسدداي
وانتهاك ددات وجت دداوزات لق ددانون حق ددوق اإلنس ددان يف ال دديمن ،مب ددا يف ذلد د م ددا ينط ددو منه ددا علد د
ارتك د ددا انتهاك د ددات جس د دديمة بد د دق األطف د ددال ،واألشد د د اص ذو اإلعاق د ددة ،والعن د ددف اجلنسد د د
واجلنسدداي ،وش د ّدن هجم ددات عل د الع دداملني يف اجمل ددال اإلنس دداي وامل دددنيني والب ددى التحتي ددة املدني ددة،
مبا يشمل املراربق والبعثات الطبية وموظفيها وكال املدار  ،ومن إيصال املساعدات اإلنسانية،
وربدر القيددود علد االسددترياد وقيدود أخددر ابعتبارهددا تكتيكددا عسدكرً ،واسددت دا جتويد املدددنيني
كأسددلو مددن أسددالي احلددر  ،وربددر قيددود شددديد عل د حريددة الدددين أو املعتقددد ،مبددا يف ذل د
__________
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ابلنسبة لألقليات ،مثل البهائيني ،ومضايقة الصحفيني واملداربعني عن حقوق اإلنسدان ،مبدن ربديه
املداربِعات عن حقوق اإلنسان ،واالعتداء عليه ،
وإذ يشدد عل الدور امله الا تؤدي وسدائط اإلعد احلدر واملنظمدات غدري احلكوميدة
املعنية بقوق اإلنسان يف املسامهة يف تقيي حالة حقوق اإلنسان يف اليمن تقييما موضوعيا،
وإذ يش ددري إىل الند ددداء الد ددا وجهت د د حكومد ددة الد دديمن إلج د دراء حتقيد ددق يف مجي د د حد دداالت
انتهاكددات وجتدداوزات حقددوق اإلنس ددان ،وإىل النددداءات ذات الصددلة ال ددي وجهتهددا مفوض دة األم د
املتحددد السددامية حلقددوق اإلنسددان ،وينددو  ،يف هدداا الصدددد ،ابلتقري درين السدداد والسددار اللدداين
أصدرهتما اللجنة الوطنية للتحقيق يف آذار/مار وأيلول/سبتمرب ،٢٠١٩
وإذ ي حد العمددل املكثددف الددا تقددو رد اللجنددة الوطنيددة للتحقيددق والتحدددًت الكبددري
الي ال تزال تواجهها إلجراء حتقيقات مستقلة وشاملة يف مجيد االنتهاكدات والتجداوزات املزعومدة
حلقوق اإلنسان ،واالنتهاكات املزعومة للقانون الدوي اإلنساي يف اليمن ،ويشج االدعداء العدا
والقضاء اليمنيني عل إمتا اإلجراءات القضائية ،وربقا للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة وأصول
احملاكمة ،لتحقيق العدالة وحماسبة املتورطني يف التجاوزات واالنتهاكات يف أقر وقت ممكن،
وإذ ي ح أيضا العمل الا اضطل ر الفريق املشرتك لتقيي احلوادث،
وإذ يرح د رتقريددر ربريددق اخل درباء الدددوليني واإلقليميددني البددارزين املقددد إىل مفوضددة األم د
املتحد السامية حلقوق اإلنسان(،)٢
 -١يدين استمرار انتهاكات وجتاوزات القدانون الددوي حلقدوق اإلنسدان وانتهاكدات
القانون الدوي اإلنساي يف اليمن ،مبا يف ذل ما ينطو منها عل جتنيدد األطفدال واسدت دامه
عل نطاق واس من قبل أطرا النزاع املسل  ،والعنف اجلنس واجلنسداي ،وعمليدات االعتقدال
واالحتجد دداز التعسد ددفيني ،ومن د د إيصد ددال املسد دداعدات اإلنسد ددانية ،وشد د ّدن هجمد ددات عل د د املد دددنيني
واألعيان املدنية ،مبا يشمل املراربق والبعثات الطبية وموظفيها وكال املدار  ،ويشدد عل أمهيدة
حماسبة املتورطني يف ذل ؛
 -٢يهي جبمي أطرا النزاع املسل أن حترت التزاماهتا وتعهداهتا مبوج القدانون
الدددوي حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددوي اإلنسدداي ،خاصددة مددا يتعلددق اباجمددات الددي تسددتهد
املدنيني واألعيان املدنية ،وأن تكفل إيصال املساعدات اإلنسانية إىل السكان املتضررين يف مجي
أحناء البلد عل حنو سري ومستمر وآمن دون قيد أو عائق ،وذل رسبل منها رربد احلدواجز الدي
حتددول دون اسددترياد السددل اإلنسددانية ،واحلددد مددن التددأخريات البريوقراطيددة ،واسددتفنا درب د روات د
املوظفني احلكوميني ،وضمان التعاون التا من البن املركز اليمين؛
يهي د د أيضد ددا جبمي د د أط د درا الن د دزاع املسد ددل يف الد دديمن أن تض د د حد دددا أل
-3
اسددت دا لتجوي د املدددنيني كأسددلو مددن أسددالي احلددر  ،وأن تنفددا يف هدداا الصدددد قدرار جملددس
األمددن  )٢٠١٨(٢٤١٧املددؤرخ  ٢٤أًر/مددايو  ٢٠١٨تنفيدداا اتمددا ،وأن حت د رشددد ال ددول ،يف
هدداا السددياق ،عل د أن جتددر رصددور مسددتقلة ،حتقيقددات كاملددة وربوريددة ونزيهددة وربعالددة يف نطدداق
__________
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واليتهد ددا القضد ددائية يف انتهاكد ددات القد ددانون الد دددوي اإلنسد دداي املتصد ددلة ابسد ددت دا جتوي د د املد دددنيني
كأسلو من أسالي احلر ؛
 -٤يهي د ك ددال جبمي د أط درا الن دزاع املس ددل يف الدديمن أن تن ددر /يف العملي ددة
السياسددية رطريقددة سددلمية ودميقراطيددة شدداملة للجمي د  ،وأن تكفددل مشدداركة املدرأ مشدداركة متسدداوية
وجمدي ددة واخنراطه ددا اخنراط ددا اتم ددا يف عملي ددة السد د  ،وربق ددا لقد درار جمل ددس األم ددن )٢٠٠٠(١3٢٥
امل ددؤرخ  3١تش د درين األول/أكت ددورر  ٢٠٠٠والق د درارات ال حق ددة ذات الصد ددلة ،م د د مجي د د اجلهد ددود
املباولة لتسوية النزاعات ،وااللتزامات الي قطعت يف إطار نتائج مؤمتر احلوار الوطين؛
 -٥يطال د د مجي د د أط د درا الن د دزاع املسد ددل يف الد دديمن أبن توقد ددف جتنيد ددد األطفد ددال
واسددت دامه  ،وتسد ّدرح اجملندددين مددنه ابلفعددل ،وي ددعوها إىل التعدداون مد األم د املتحددد مددن أجددل
إعدداد إدمددا هددؤالء األطفددال يف جمتمعدداهت احملليددة مبراعددا التوصدديات الددي قدددمها األمددني العددا يف
تقرير املتعلق ابألطفال والنزاع املسل ()3؛
 -٦يهي د جبمي د أط درا الن دزاع املسددل يف الدديمن أن تنفددا ابلكامددل ق درار جملددس
األمددن  )٢٠١٥(٢٢١٦و )٢٠١٨(٢٤٥١واتفدداق سددتوكهوم ،األمددر الددا سيسدده يف حتسددني
حالة حقوق اإلنسان ،ويشج مجي األطرا عل التوصل إىل اتفاق شامل إلهناء النزاع؛
 -٧يكددرر أتكيددد تعهدددات حكومددة الدديمن والتزاماهتددا رضددمان اح درتا تعزيددز ومحايددة
حق ددوق اإلنس ددان جلمي د األرب دراد املوج ددودين عل د أراض دديها واخلاض ددعني لواليته ددا ،ويش ددري ،يف ه دداا
الصدددد ،إىل أن الديمن طددر يف االتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علد مجي د أشددكال التمييددز العنصددر ،
واتفاقيددة القضدداء عل د مجي د أشددكال التمييددز ضددد امل درأ  ،والعهددد الدددوي اخلدداص ابحلقددوق املدنيددة
والسياسددية ،والعهددد الدددوي اخلدداص ابحلقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقاربيددة ،واتفاقيددة مناهضددة
التعاي وغري مدن ضدرو املعاملدة أو العقوردة القاسدية أو ال إنسدانية أو املهيندة ،واتفاقيدة حقدوق
الطفددل والربوتوكدولني االختيدداريني امللحقددني هبددا واملتعلقددني ابشدرتاك األطفددال يف املنازعددات املسددلحة
وربي األطفال واستغ ل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلابحيدة ،واتفاقيدة حقدوق األشد اص ذو
اإلعاقة ،واالتفاقية اخلاصة روض ال جفني والربوتوكدول امللحدق هبدا ،ويتطلد إىل مواصدلة احلكومدة
رال جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
 -٨يهي جبمي أطدرا الندزاع املسدل أن تفدر ربدورا عدن مجيد البهدائيني احملتجدزين
يف اليمن رسب معتقداهت الدينية ،وأن تكف عن اعتقاا واحتجازه رصور تعسفية وأن تضد
حدا ملا يتعرضون ل من مضايقات وم حقات قضائية؛
 -٩يعددر عددن ابل د القلددق إزاء تدددهور احلالددة اإلنسددانية يف الدديمن ،ويهي د ابلدددول
واملنظمد ددات املاحند ددة أن تعمد ددل عل د د حتسد ددني هد ددا احلالد ددة ،مد ددن خ د د ل ت د دوربري الد دددع السياس د د
والدرلوماس د  ،وال دددع امل دداي خلط ددة االس ددتجارة اإلنس ددانية يف ال دديمن لع ددا  ،٢٠١٩رط ددرق ،منه ددا
الوربدداء رتعهددداهتا ،ويدددعو مجي د هيفددات منظومددة األم د املتحددد والدددول األعضدداء إىل أن تسدداعد
عمليددة التنميددة للتصددد للتحدددًت االقتصددادية واالجتماعيددة الددي يواجههددا الدديمن ،ابلتنسدديق م د
اجلهات املاحنة الدولية ووربقا لألولوًت الي حددهتا السلطات اليمنية؛
__________
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 -١٠يعددرت أبن اللجنددة الوطنيددة للتحقيددق تعمددل يف ظددرو صددعبة ،وأبن اسددتمرار
الن دزاع املسددل وانتهاكددات وجتدداوزات القددانون الدددوي حلقددوق اإلنسددان وانتهاكددات القددانون الدددوي
اإلنس دداي يس ددتلز مواص ددلة اللجن ددة واليته ددا ،وتكثي ددف عمله ددا وربق ددا للمرس ددو الرائس د د رق د د 3٠
املؤرخ  ٢٢آ /أغسطس  ،٢٠١٩وحيثها عل أن تنجز مهامها مبهنية وحياد ومشولية؛
 -١١حي مجي أطرا النزاع املسل عل اختاذ مجي التدارري ال زمة لضمان إجدراء
حتقيق ددات ربعال ددة ونزيه ددة ومس ددتقلة يف مجيد د االنتهاك ددات والتج دداوزات املزعوم ددة حلق ددوق اإلنس ددان
واالنتهاكات املزعومة للقانون الدوي اإلنسداي ،وربقدا للمعدايري الدوليدة ،هبدد إهنداء اإلربد ت مدن
العقا ؛
 -١٢يقددرر متديددد واليددة ربريددق اخلدرباء الدددوليني واإلقليميددني البددارزين لفددرت أخددر مدددهتا
سنة واحد  ،قارلة للتجديد إبذن من جملس حقوق اإلنسان ،عل النحو التاي:
رصدد حالدة حقددوق اإلنسدان واإلرد عنهدا ،وإجدراء حتقيقددات شداملة يف مجيد
(أ)
االنتهاكددات والتجدداوزات املزعومددة للقددانون الدددوي حلقددوق اإلنسددان ومجي د االنتهاكددات املزعومددة
للقانون الدوي اإلنساي الي ارتكبتها مجي أطرا النزاع منا أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٤مبا يف ذل
األرعدداد اجلنسددانية احملتملددة لتل د االنتهاكددات ،وإثبددات الوقددائ وامل رسددات احمليطددة ابالنتهاكددات
والتجاوزات املزعومة ،وكشف املسؤولني عنها حيثما أمكن؛
( ) تقدددم توصدديات عددن توطيددد اح درتا القددانون الدددوي حلقددوق اإلنسددان والقددانون
ال دددوي اإلنس دداي ومحايتهم ددا وإعماام ددا ،وتق دددم إرش ددادات رش ددأن إمكاني ددة اللج ددوء إىل القض دداء،
واملساءلة ،واملصاحلة ،وتضميد اجلراح ،حس االقتضاء؛
( ) التعاون م السلطات اليمنية وم مجي أصحا املصلحة ،وال سديما وكداالت
األم املتحد املعنية واملكات امليدانية ملفوضية األم املتحد السامية حلقدوق اإلنسدان يف الديمن،
وسددلطات دول اخللدديج ،وجامعددة الدددول العرريددة ،هبددد تبددادل املعلومددات ودع د اجلهددود الوطنيددة
واإلقليمي د ددة والدولي د ددة الرامي د ددة إىل ت د دددعي املس د دداءلة ع د ددن انتهاك د ددات وجت د دداوزات حق د ددوق اإلنس د ددان
وانتهاكات القانون الدوي اإلنساي يف اليمن؛
 -١3يطل د إىل ربري ددق اخلد درباء ال دددوليني واإلقليمي ددني الب ددارزين أن يق ددد تقريد درا كتاري ددا
شام إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت اخلامسة واألررعني ،تلي جلسة حتاور؛
 -١٤يقرر أن حييل إىل اجلمعية العامة التقريدر الكتداي الشدامل لفريدق اخلدرباء الددوليني
واإلقليميني البدارزين ،ويوصد أبن حتيدل اجلمعيدة العامدة التقدارير إىل مجيد اايفدات املعنيدة يف األمد
املتحد ؛
 -١٥يشددج مجيد أطدرا الندزاع املسددل يف الدديمن علد أن تتعدداون مد ربريددق اخلدرباء
الدوليني واإلقليميني البارزين وتي ّسر أمور رشكل كامل وغري مقيد؛
 -١٦يطل د د إىل األم ددني الع ددا واملفوض ددة الس ددامية أن يواص د د تق دددم كام ددل ال دددع
اإلدار والتق ددين واللوجس ددي ال د ز لتمك ددني ربري ددق اخل درباء ال دددوليني واإلقليمي ددني الب ددارزين م دن أداء
واليت ؛
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 -١٧يطلد إىل املفوضددة السددامية أيضددا أن تواصددل تقدددم الدددع الفددين يف جمددال رندداء
الق دددرات ،واملس دداعد التقني ددة واملش ددور  ،وال دددع الق ددانوي لتمك ددني اللجن ددة الوطني ددة للتحقي ددق م ددن
مواصلة التحقيق يف االنتهاكات والتجاوزات املزعومدة الدي ترتكبهدا مجيد أطدرا الندزاع يف الديمن،
ومتشدديا م د املعددايري الدوليددة ،ويشددج مجي د أط درا الن دزاع املسددل يف الدديمن عل د أن تتعدداون م د
وتيسر مجي أمورمها رشكل كامل وركل شفاربية؛
اللجنة الوطنية للتحقيق واملفوضية ّ
 -١٨يطل د أيض ددا إىل املفوض ددة الس ددامية أن تق ددد إىل جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،يف
دورت د الثالث ددة واألررع ددني ،إحاط ددة ش ددفوية ابملس ددتجدات املتعلق ددة بال ددة حق ددوق اإلنس ددان يف ال دديمن
وروض هاا القرار وتنفيا .
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