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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة والثالثون
 ٢٩-١١أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
البند  ١٠من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  ٢٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
 -٣١/٣٦حقوق اإلنسان واملساعدة التقنية وبناء القدرات يف اليمن
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبقاصددد مق دداق األمددو ااتئدددأب ومبااإلددن ،وعحملدداو اإلع د ن ال دداا
اإلنسان ويستذكر م اهدات حقوق اإلنسان الدولقة ذات الصلة،

قددوق

وإذ يسلّو عن الدول تتئمل ااسؤولقة الرإلقسقة عن ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
وإذ يذ ّكر بقرارات جملس األمدن  )٢٠١١(٢٠١4اادؤر  ٢١تشدرين األول/أكتدوبر ،٢٠١١
و )٢٠١٢(٢٠5١اا د ددؤر  ١٢حزيران/يونق د ددن  ،٢٠١٢و )٢٠١4(٢١4٠اا د ددؤر  ٢6ش د ددبا /
فرباي ددر  ،٢٠١4وبقد درارات جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  ١٩/١8اا ددؤر  ٢٩أيلول/س ددبتمرب ،٢٠١١
و ٢٩/١٩ااد د د ددؤر  ٢3آذار/مد د د ددار  ،٢٠١٢و ٢٢/٢١ااد د د ددؤر  ٢٧أيلول/سد د د ددبتمرب ،٢٠١٢
و 3٢/٢4ااد د ددؤر  ٢٧أيلول/سد د ددبتمرب  ،٢٠١3و ١٩/٢٧ااد د ددؤر  ٢5أيلول/سد د ددبتمرب ،٢٠١4
و ١8/3٠ااؤر  ٢تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١5و ١6/33ااؤر  ٢٩أيلول/سبتمرب ،٢٠١6
وإذ يذ ّكر أيضا بقرار جملس األمن  )٢٠١5(٢٢١6ااؤر  ١4نقسان/أبريل ،٢٠١5

وإذ يرح د ابلت دزاو األح دزاس السقاسددقة القمنقددة كمددال عملقددة اتنتقددال السقاس د عل د
أس ددا مب دداارأب جمل ددس الت دداون اتلقي د وآلق ددة تناق ددذها ،وإذ يؤك ددد ا اج ددة إى تناق ددذ التوص ددقات
ااقدمة يف الوثققة اتتامقة اؤمتر ا وار الوطين ،وإمتاو صقاغة استور جديد،
وإذ يرح د د أيض ددا اباش دداركة اإلةابق ددة ملوم ددة ال ددقمن يف ل دداا ت الس د د و وم اجته ددا
ااقرتح ددات ال ددا ب دددمها ااب ددوم ات ددان لوم ددج ال دداو إى ال ددقمن ،وإذ يش ددي ها علد د مواص ددلة
جهواها لتئققق الس و واتستقرار يف القمن،
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وإذ يملرر أتكقد اعمن القوي اا يبذلن األمج ال او ومب وثن اتان من جهدوا يف سدبقل
الت يقددل ابسددت ناا مااواددات الس د و ،وإذ يددذ ّكر بضددرورأب أن تتيدداوس عق د أط دراا النددزاع م د
هذه اجهوا بطريقة مرنة وبناءأب وبدون شرو مسبقة وأن تناذ عق أحملاو برارات جملدس األمدن
ذات الصلة تناقذا كام وفوراي،
وإذ حيقط علما ابلبقدان الدذي أاى بدن رإلدقس جملدس األمدن بشدنن الدقمن يف  ١5حزيدران/
يونقن ،)١(٢٠١٧
وإذ يؤكد من جديد التزامن القوي بسقااأب القمن واستق لن ووحدتن وس مة أرااقن،
وإذ يقدرّ عن ت زيددز حقدوق اإلنسددان ومحايتهددا وإعمالدا عوامددل رإلقسددقة لضدمان بقدداو ن دداو
عدالة بوامن اإلنصاا وااساواأب ولتئققق ااصا ة واتستقرار يف البلد يف هناية ااطاا،
وإذ يسد دلّو عن الق ددانون الد ددويل ق ددوق اإلنس ددان والق ددانون ال دددويل اإلنس ددا متمل ددام ن
ومتددداعمان ،وإذ يؤكددد مددن جديددد أنددن ينب د بددذل كددل اجهددوا لضددمان وب د عق د انتهاكددات
وجتدداو ات القددانون الدددويل قددوق اإلنسددان والقددانون الدددويل اإلنسددا وكاالددة احرتامهمددا احرتامددا
كام إابن النزاعات ااسلئة،
وإذ يدددرك مددا جدداء يف تقددارير مملت د تنسددقق الشددؤون اإلنسددانقة مددن أن حالددة الط دوار
اإلنسانقة الراهندة تدؤثر يف التمتد اب قدوق اتجتماعقدة واتبتصدااية ،وإذ يناشدد األطدراا ااتنا عدة
امان تقسري وصول اا ونة اإلنسانقة وعدو إعابتن(،)٢
وإذ يسدداوره القلددق إ اء اتاعدداءات الددا تاقددد بوبدوع انتهاكددات للقددانون الدددويل اإلنسددا
وانتهاك ددات وجت دداو ات لق ددانون حق ددوق اإلنس ددان يف ال ددقمن ،مب ددا يف ذلد د م ددا ينط ددوي منه ددا علد د
ارتمل دداس انتهاك ددات جس ددقمة  ،ددق األطا ددال ،وش ددن هيم ددات عل د ال دداملج يف ا ددال اإلنس ددا
واادنقج والبىن التئتقة اادنقة ،مبا فقها اارافق والب ات الطبقدة وموظاوهدا وكدذل ااددار  ،ومند
إيص ددال ااس دداعدات اإلنس ددانقة ،وف ددرت القق ددوا علد د اتس ددترياا وبق ددوا أ ددر ابعتباره ددا تملتقمل ددا
عسددملراي ،والققددوا الشددديدأب عل د حريددة الدددين أو اا تقددد ،مبددا يف ذل د ابلنسددبة لوبلقددات ،م ددل
البهاإلقج ،ومضايقة الصدئاقج واادداف ج عدن حقدوق اإلنسدان ،مبدن فدقهو ااددافِ ات عدن حقدوق
اإلنسان ،واتعتداء علقهو،
وإذ يشدا عل الدور الاو الذي تؤايدن وسداإلط اإلعد و ا درأب واان مدات غدري ا ملومقدة
اا نقة ،قوق اإلنسان يف ااسامهة يف تقققو أوااع حقوق اإلنسان يف القمن تقققما مواوعقا،
وإذ يذ ّكر ابلنداء الذي وجهتن حملومة القمن إلجراء حتققق يف عقد حداتت انتهاكدات
وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان ،وابلنددداءات ذات الصددلة الددا وجههددا ماددوت األمددو ااتئدددأب السددام
ق ددوق اإلنس ددان ،وإذ ين ددوه ،يف ه ددذا الص دددا ،ابلتقري ددر ااؤب د د ال ددذي أص دددرتن اللين ددة الوطنق ددة
للتئققق يف آس/أغسطس ،٢٠١٧
وإذ ي حد ال مددل اامل د الددذي تقددوو بددن اللينددة الوطنقددة للتئققددق والتئدددايت الملبدريأب
الا ت تزال تصطدو هبا إلجراء حتقققات مستقلة وشاملة يف عق اتاعاءات اات لقة ابنتهاكات
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وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان ،واتنتهاكددات اازعومددة للقددانون الدددويل اإلنسددا يف الددقمن ،ويشددي
النقابددة ال امددة والقضدداء القمددين علد إمتدداو اإلجدراءات القضداإلقة لتئققددق ال دالددة ولاسددبة ااسددؤولج
عن التياو ات واتنتهاكات يف أبرس وب ممملن،
وإذ ي ح أيضا ال مل الذي ااطل بن الاريق ااشرتك لتقققو ا واام،
وإذ حيددقط علمددا ابلتوصددقات واتسددتنتاجات ااقدمددة مددن اااددوت السددام والداعقددة إى
إنش د دداء آلق د ددة حتقق د ددق اولق د ددة مس د ددتقلة لتئ د ددري الوبد د داإل واا بس د ددات ا قط د ددة مقد د د اتنتهاك د ددات
والتيدداو ات اازعومددة قددوق اإلنسددان واتنتهاكددات اازعومددة للقددانون الدددويل اإلنسددا ( ،)3وببقددان
حملومة القمن وت لققاهتا عل التقرير،
 -١يدين استمرار انتهاكات وجتاو ات حقدوق اإلنسدان وانتهاكدات القدانون الددويل
اإلنسددا يف الددقمن ،مبددا يف ذلد مددا ينطددوي منهددا علد جتنقددد األطاددال واسددت دامهو علد نطدداق
واس د مددن ببددل أط دراا الن دزاع ااسددلال ،وعملقددات اتعتقددال واتحتيددا الت سدداقة ،ومن د إيصددال
ااسدداعدات اإلنسددانقة ،وشددن هيمددات علد اادددنقج واألعقددان اادنقددة ،مبددا فقهددا اارافددق والب ددات
الطبقة وموظاوها وكذل اادار  ،ويشدا عل أمهقة لاسبة ااسؤولج؛
 -٢يهق د مق د أط دراا الن دزاع ااسددلال إى أن حتددرتو التزاماهتددا وت هددداهتا مبوج د
القددانون ال دددويل ق ددوق اإلنس ددان والق ددانون ال دددويل اإلنسددا ال دواج التطبق ددق ،اص ددة م دا يت ل ددق
ابليمات الا تستهدا ااددنقج واألعقدان اادنقدة ،وأن تملادل وصدول ااسداعدات اإلنسدانقة إى
السددملان ااتضددررين يف عقد أبدداء البلددد ،وذلد بسددبل منهددا رفد ا دواجز الدا حتددول اون اسددترياا
السل اإلنسدانقة ،وا دد مدن التدن ريات البريوبراطقدة ،واسدت ناا افد رواتد اادوظاج ا ملدومقج،
وامان الت اون التاو من البن ااركزي القمين؛
 -3يهق د مق د األط دراا يف الددقمن إى أن تن ددر يف ال ملقددة السقاسددقة بطريقددة
سلمقة واميقراطقة شاملة لليمقد  ،مبدا يملادل مشداركة اادرأأب مشداركة متسداوية وجمديدة واخنراطهدا يف
عملقة الس و اخنراطا اتما؛
 -4يطل د مددن عق د أط دراا الن دزاع ااسددلال وب د جتنقددد األطاددال واسددت دامهو،
وتس دريال ا ندددين مددنهو ،ويدددعوها إى الت دداون م د األمددو ااتئدددأب مددن أجددل إعددااأب إامددا هددؤتء
األطادال يف جمتم دداهتو ا لقددة وااد ة يف اعتبارهددا التوصدقات ذات الصددلة الددا بدددمها األمددج ال دداو
يف تقريره عن األطاال والنزاع ااسلال()4؛
 -5يهق مق األطراا يف القمن إى تناقذ بدرار جملدس األمدن )٢٠١5(٢٢١6
تناقدذا اتمدا ،األمدر الدذي سقسدهو يف حتسدج حالدة حقدوق اإلنسدان ،ويشدي ها علد التوصددل إى
اتااق شامل إلهناء النزاع؛
 -6يؤكدد ت هدددات حملومدة الددقمن والتزاماهتددا بضدمان احدرتاو ت زيدز حقددوق اإلنسددان
ومحايتها جمق األفراا ااوجواين عل أرااقها واتاا ج لوتيتها ،ويدذ ّكر ،يف هدذا الصددا ،عن
الددقمن طددرا يف اتتاابقددة الدولقددة للقضدداء علد عقد أشددملال التمققددز ال نصددري ،واتاابقددة القضدداء
__________
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عل عق أشملال التمققدز ادد اادرأأب ،وال هدد الددويل اتدان اب قدوق اادنقدة والسقاسدقة ،وال هدد
الددويل اتددان اب قدوق اتبتصددااية واتجتماعقدة وال قافقددة ،واتاابقدة مناهضددة الت دذي وغددريه مددن
اروس اا املة أو ال قوبة القاسقة أو ال إنسانقة أو ااهقندة ،واتاابقدة حقدوق الطادل والربوتوكدولج
ات تق دداريج االئق ددج هب ددا واات لق ددج ابش د درتاك األطا ددال يف اانا ع ددات ااس ددلئة وببق د د األطا ددال
واس ددت ل األطا ددال يف الب دداء ويف ااد دواا اإلابحق ددة ،واتاابق ددة حق ددوق األشد د ان ذوي اإلعاب ددة،
واتتاابقددة اتاصددة بوا د ال ج ددج والربوتوكددول االئددق هبددا ،ويتطل د إى مواصددلة ا ملومددة بددذل
جهواها الرامقة إى ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
 -٧يهق مق األطراا إى أن تار فورا عن عق البهاإلقج ا تيدزين يف الدقمن
بسددب م تقددداهتو الدينقددة ،وتملد عددن إصدددار أوامددر توبقد ،قهددو وتضد حدددا اددا يت راددون لددن
من مضايقات؛
 -8ي رس عن ابلغ بلقن من تدهور ا الدة اإلنسدانقة يف الدقمن ،وعدن تقدديره الددول
واان م ددات اااب ددة ل مله ددا علد د حتس ددج تلد د ا ال ددة ولت ه ددداهتا بتق ددد ال دددعو اا ددايل إى ط ددة
اتستيابة اإلنسانقة يف القمن ل او ٢٠١٧؛
 -٩ي دددعو عقد د هق ددات من وم ددة األم ددو ااتئ دددأب ،مب ددا فقه ددا ماوا ددقة األم ددو ااتئ دددأب
السددامقة قددوق اإلنسددان ،والدددول األعضدداء إى ااسدداعدأب يف ال ملقددة اتنتقالقددة يف الددقمن ،بوس داإلل
منهددا اعددو ت ب ددة اا دوارا ا اجددة آ ر ال ن د والت ل د عل د التئدددايت اتبتصددااية واتجتماعقددة الددا
يواجهها القمن ،ابلتنسقق م اجهات ااابة الدولقة ووفقا اا حتداه السلطات القمنقة من أولوايت؛
 -١٠ي ددرتا بص د د وبة ال د ددروا ال ددا ت مد ددل فقه ددا الليند ددة الوطنق ددة للتئققد ددق ،وعن
اسددتمرار الندزاع ااسددلال وانتهاكددات وجتدداو ات القددانون الدددويل قددوق اإلنسددان وانتهاكددات القددانون
الددويل اإلنسددا يسدتلزو مواصددلة الليندة وتيتهددا وتمل قد عملهددا وفقدا للمرسددوو الر سد ربددو 5٠
ااؤر  ٢3آس/أغسطس  ،٢٠١٧وحي ها عل أن تنيز مهامها مبهنقة وحقاا ومشولقة؛
 -١١حي د عق د أط دراا الن دزاع ااسددلال عل د ا دداذ عق د التدددابري ال مددة لضددمان إج دراء
حتقققات ف الدة ونزيهدة ومسدتقلة يف عقد اتنتهاكدات والتيداو ات اازعومدة قدوق اإلنسدان واتنتهاكدات
اازعومة للقانون الدويل اإلنسا  ،وفقا للم ايري الدولقة ،هبدا إهناء اإلف ت من ال قاس؛
 -١٢يطل د إى اااددوت السددام أن ينش د فريقددا مددن ات درباء الدددولقج واإلبلقمقددج
البار ين ذوي اا رفة ابلقانون الدويل قوق اإلنسان والسقاق القمين لارتأب ت تقل عن سنة ،بابلة
للتيديد ذن ،تسند إلقن الوتية التالقة:
رص ددد حال ددة حق ددوق اإلنس ددان واإلبد د عنه ددا ،واستقص دداء عقد د اتنتهاك ددات
(أ)
والتي دداو ات اازعوم ددة للق ددانون ال دددويل ق ددوق اإلنس ددان وللمي دداتت األ ددر ااناس ددبة والقابل ددة
للتطبقددق مددن القددانون الدددويل الددا ارتملبتهددا عق د األط دراا يف الن دزاع منددذ أيلول/سددبتمرب ،٢٠١4
مبددا يف ذل د األب دداا اجنسددانقة ا تملددة لتل د اتنتهاكددات ،وإثبددات الوب داإل واا بسددات ا قطددة
ابتنتهاكات والتياو ات اازعومة ،وكش ااسؤولج عنها حق ما أمملن؛
(س) تق ددد توص ددقات عام ددة ع ددن توطق ددد اح درتاو حق ددوق اإلنس ددان ومحايته ددا وإعمال ددا،
وتقد إرشااات بشنن الوصول إى ال دالة ،وااساءلة ،وااصا ة ،وألو اجراح ،حس اتبتضاء؛
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( ) الت اون م السلطات القمنقة ومد عقد أصدئاس ااصدلئة ،ت سدقما وكداتت
األمددو ااتئدددأب اا نقددة وااملات د ااقدانقددة للماواددقة السددامقة يف الددقمن ،وسددلطات اول اتلددق ،
وجام ددة الدددول ال ربقددة ،هبدددا تبدداال اا لومددات واعددو اجهددوا الوطنقددة واإلبلقمقددة والدولقددة الرامقددة
إى تدعقو ااساءلة عن انتهاكات وجتاو ات حقوق اإلنسان يف القمن؛
 -١3يطل د تا قددل وتيتددن فددورا ،ويطل د إى اااددوت السددام أن ي ددج اون إبطدداء
فريق اترباء الدولقج واإلبلقمقج البار ين يف موعد أبصاه هناية عاو ٢٠١٧؛
 -١4يطلد د إى فري ددق اتد درباء ال دددولقج واإلبلقمق ددج الب ددار ين أن حيق ددل تقريد درا كتابق ددا
شام إى اااوت السام ،لول موعد ان قاا الددورأب التاسد ة وال ثدج لدس حقدوق اإلنسدان،
تلقن جلسة حتاور؛
 -١5يشددي عقد أطدراا الندزاع ااسددلال يف الددقمن علد أن تت دداون مد فريددق اتدرباء
وتقسر عق أموره بملل شاافقة؛
الدولقج واإلبلقمقج البار ين ّ
 -١6يطل د د إى األم ددج ال دداو وااا ددوت الس ددام أن يق دددما كام ددل ال دددعو اإلااري
والتقين واللوجسا ال و إلبدار فريق اترباء الدولقج واإلبلقمقج البار ين عل أااء وتيتن؛

 -١٧يطلد د إى ااا ددوت الس ددام مواص ددلة تق ددد ال دددعو يف جم ددال بن دداء الق دددرات،
وااسدداعدأب التقنقددة وااشددورأب ،والدددعو القددانو لتمملددج اللينددة الوطنقددة للتئققددق مددن اتنتهدداء مددن
أعمالا ،مبا يف ذل إبدارها عل التئققق يف اتنتهاكات والتياو ات اازعومة الا ترتملبها عق
األطد دراا ااتنا ع ددة يف ال ددقمن ،وفق ددا للم ددايري الدولق ددة ،وتق ددد تقريره ددا الش ددامل ع ددن انتهاك ددات
وجت دداو ات حق ددوق اإلنس ددان اازعوم ددة يف عق د د أب دداء ال ددقمن ،وفق ددا للمرس ددوو الر س د د ربد ددو 5٠
اا ددؤر  ٢3آس/أغس ددطس  ،٢٠١٧حاا ددا يمل ددون متاح ددا ،ويش ددي عقد د األط دراا يف الند دزاع يف
وتقس ددر عق د
ال ددقمن عل د أن تت دداون ابلملام ددل م د اللين ددة الوطنق ددة للتئقق ددق واااوا ددقة الس ددامقة ّ
أمورمها بملل شاافقة؛
 -١8يطل د أيض ددا إى ااا ددوت الس ددام أن يق دددو إى جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،يف
اورتن الساب ة وال ثج ،إحاطة شاوية اباستيدات اات لقة ،الة حقوق اإلنسان يف القمن وعن
وا د هددذا الق درار وتناقددذه ،وأن يقدددو إلقددن ،يف اورتددن التاس د ة وال ثددج ،تقري درا عددن حالددة حقددوق
اإلنسددان ،مبددا يف ذلد اتنتهاكددات والتيدداو ات اارتملبددة منددذ أيلول/سددبتمرب  ،٢٠١4وعددن تناقددذ
برام ااساعدأب التقنقة وفقا اا ينص علقن هذا القرار.

اجلسة 4٢
 ٢٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
[اعتمد اون تصوي ].
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