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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 جدول األعمالمن  ١٠البند 

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف   
 حقوق اإلنسان واملساعدة التقنية وبناء القدرات يف اليمن -٣٦/٣١  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبقاصدددد مق ددداق األمدددو ااتئددددأب ومبااإلددن، وعحملددداو اإلعددد ن ال ددداا   قدددوق  إذ يسرتشددد 

 اإلنسان ويستذكر م اهدات حقوق اإلنسان الدولقة ذات الصلة،
 عن الدول تتئمل ااسؤولقة الرإلقسقة عن ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإذ يسلّو 
 ،٢٠١١أكتدوبر /ن األولتشدري ٢١( اادؤر  ٢٠١١)٢٠١4بقرارات جملس األمدن  وإذ يذّكر 

 /شددددددبا  ٢6( ااددددددؤر  ٢٠١4)٢١4٠، و٢٠١٢حزيران/يونقددددددن  ١٢( ااددددددؤر  ٢٠١٢)٢٠5١و
، ٢٠١١ سدددبتمرب/أيلول ٢٩اادددؤر   ١8/١٩، وبقدددرارات جملدددس حقدددوق اإلنسدددان ٢٠١4 فربايدددر

 ،٢٠١٢سدددددددددبتمرب /أيلول ٢٧اادددددددددؤر   ٢١/٢٢، و٢٠١٢آذار/مدددددددددار   ٢3اادددددددددؤر   ١٩/٢٩و
، ٢٠١4سدددددددبتمرب /أيلول ٢5ااددددددؤر   ٢٧/١٩، و٢٠١3أيلول/سدددددددبتمرب  ٢٧ااددددددؤر   ٢4/3٢و
 ،٢٠١6مرب أيلول/سبت ٢٩ااؤر   33/١6، و٢٠١5تشرين األول/أكتوبر  ٢ااؤر   3٠/١8و

 ،٢٠١5نقسان/أبريل  ١4( ااؤر  ٢٠١5)٢٢١6بقرار جملس األمن  وإذ يذّكر أيضا   
ملقددة اتنتقددال السقاسدد  علدد  ابلتددزاو األحددزاس السقاسددقة القمنقددة  كمددال ع وإذ يرحدد  

لتوصدددقات تناقدددذ ا أسدددا  مبددداارأب جملدددس الت ددداون اتلقيددد  وآلقدددة تناقدددذها، وإذ يؤكدددد ا اجدددة إى
 ر جديد،ااقدمة يف الوثققة اتتامقة اؤمتر ا وار الوطين، وإمتاو صقاغة استو 

تهددددا اباشدددداركة اإلةابقددددة  ملومددددة الددددقمن يف لدددداا ت السدددد و وم اج وإذ يرحدددد  أيضددددا   
واصددددلة ها علدددد  مااقرتحددددات الددددا بدددددمها ااب ددددوم اتددددان لومددددج ال دددداو إى الددددقمن، وإذ يشددددي 

 جهواها لتئققق الس و واتستقرار يف القمن،
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اعمن القوي اا يبذلن األمج ال او ومب وثن اتان من جهدوا يف سدبقل  يملرر أتكقدوإذ  
اع مدد  راا النددز أب أن تتيدداوس عقدد  أطددالت يقددل ابسددت ناا مااواددات السدد و، وإذ يددذّكر بضددرور 

لدس األمدن رارات جمبهذه اجهوا بطريقة مرنة وبناءأب وبدون شرو  مسبقة وأن تناذ عق  أحملاو 
 ذات الصلة تناقذا  كام   وفوراي ،

 حزيدران/ ١5ابلبقدان الدذي أاى بدن رإلدقس جملدس األمدن بشدنن الدقمن يف  وإذ حيقط علما   
 ،(١)٢٠١٧يونقن 

 التزامن القوي بسقااأب القمن واستق لن ووحدتن وس مة أرااقن، من جديدوإذ يؤكد  
عن ت زيددز حقدوق اإلنسددان ومحايتهددا وإعمالدا عوامددل رإلقسددقة لضدمان بقدداو ن دداو  وإذ يقدرّ  

 اطاا،ا هناية يفعدالة بوامن اإلنصاا وااساواأب ولتئققق ااصا ة واتستقرار يف البلد 
دويل  قددددوق اإلنسددددان والقددددانون الدددددويل اإلنسددددا  متملددددام ن عن القددددانون الدددد وإذ يسددددلّو 

نتهاكدددات اومتدددداعمان، وإذ يؤكدددد مدددن جديدددد أندددن ينب ددد  بدددذل كدددل اجهدددوا لضدددمان وبددد  عقددد  
مهمدددا احرتامدددا   لدددة احرتاوجتددداو ات القدددانون الددددويل  قدددوق اإلنسدددان والقدددانون الددددويل اإلنسدددا  وكاا

 كام   إابن النزاعات ااسلئة، 
مدددا جددداء يف تقدددارير مملتددد  تنسددقق الشدددؤون اإلنسدددانقة مدددن أن حالدددة الطدددوار   ركوإذ يددد 

اإلنسانقة الراهندة تدؤثر يف التمتد  اب قدوق اتجتماعقدة واتبتصدااية، وإذ يناشدد األطدراا ااتنا عدة 
 ،(٢)امان تقسري وصول اا ونة اإلنسانقة وعدو إعابتن

وع انتهاكددات للقددانون الدددويل اإلنسددا  وإذ يسدداوره القلددق إ اء اتاعدداءات الددا تاقددد بوبدد 
لدددد  ي منهددددا عوانتهاكدددات وجتدددداو ات لقددددانون حقددددوق اإلنسدددان يف الددددقمن، مبددددا يف ذلدددد  مدددا ينطددددو 

 اإلنسدددا  ارتملددداس انتهاكدددات جسدددقمة ،دددق األطادددال، وشدددن هيمدددات علددد  ال ددداملج يف ا دددال
، ومند  وكدذل  ااددار  موظاوهداة و واادنقج والبىن التئتقة اادنقة، مبا فقها اارافق والب  ات الطبقد

 ملتقملددددا  تبارهددددا تإيصددددال ااسدددداعدات اإلنسددددانقة، وفددددرت الققددددوا علدددد  اتسددددترياا وبقددددوا أ ددددر  ابع
لقدددات، م دددل سدددبة لوب، والققدددوا الشدددديدأب علددد  حريدددة الددددين أو اا تقدددد، مبدددا يف ذلددد  ابلنعسدددملراي  

عدن حقدوق  داِف اتن فدقهو اادالبهاإلقج، ومضايقة الصدئاقج واادداف ج عدن حقدوق اإلنسدان، مبد
 اإلنسان، واتعتداء علقهو،

عل  الدور الاو الذي تؤايدن وسداإلط اإلعد و ا درأب واان مدات غدري ا ملومقدة  وإذ يشدا 
 ما  مواوعقا ، قمن تقققاا نقة ،قوق اإلنسان يف ااسامهة يف تقققو أوااع حقوق اإلنسان يف ال

ابلنداء الذي وجهتن حملومة القمن إلجراء حتققق يف عقد  حداتت انتهاكدات  وإذ يذّكر 
لسددام  اتئدددأب اوجتدداو ات حقددوق اإلنسددان، وابلنددداءات ذات الصددلة الددا وجههددا ماددوت األمددو ا
وطنقددددة للينددددة الا قددددوق اإلنسددددان، وإذ ينددددوه، يف هددددذا الصدددددا، ابلتقريددددر ااؤبدددد  الددددذي أصدددددرتن 

  ،٢٠١٧للتئققق يف آس/أغسطس 
ال مددل اامل دد  الددذي تقددوو بددن اللينددة الوطنقددة للتئققددق والتئدددايت الملبددريأب وإذ ي حدد   

الا ت تزال تصطدو هبا إلجراء حتقققات مستقلة وشاملة يف عق  اتاعاءات اات لقة ابنتهاكات 
__________ 

(١) S/PRST/2017/7. 
(٢) A/HRC/30/31 وA/HRC/33/38 وA/HRC/36/33. 
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وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان، واتنتهاكددات اازعومددة للقددانون الدددويل اإلنسددا  يف الددقمن، ويشددي  
قابددة ال امددة والقضدداء القمددين علدد  إمتدداو اإلجددراءات القضدداإلقة لتئققددق ال دالددة ولاسددبة ااسددؤولج الن

 عن التياو ات واتنتهاكات يف أبرس وب  ممملن،
 ال مل الذي ااطل  بن الاريق ااشرتك لتقققو ا واام،وإذ ي ح  أيضا   
السدددام  والداعقدددة إى  ابلتوصدددقات واتسدددتنتاجات ااقدمدددة مدددن ااادددوتوإذ حيدددقط علمدددا   

إنشددددداء آلقدددددة حتققدددددق اولقدددددة مسدددددتقلة لتئدددددري الوبددددداإل  واا بسدددددات ا قطدددددة  مقددددد  اتنتهاكدددددات 
وببقددان  ،(3)والتيدداو ات اازعومددة  قددوق اإلنسددان واتنتهاكددات اازعومددة للقددانون الدددويل اإلنسددا 

 حملومة القمن وت لققاهتا عل  التقرير،
او ات حقدوق اإلنسدان وانتهاكدات القدانون الددويل استمرار انتهاكات وجت يدين -١ 

  نطدداق دامهو علدداإلنسددا  يف الددقمن، مبددا يف ذلدد  مددا ينطددوي منهددا علدد  جتنقددد األطاددال واسددت 
يصدددال إة، ومندد  واسدد  مددن ببددل أطددراا النددزاع ااسددلال، وعملقددات اتعتقددال واتحتيددا  الت سدداق

افددق والب  ددات قهددا اار قددان اادنقددة، مبددا فااسدداعدات اإلنسددانقة، وشددن هيمددات علدد  اادددنقج واألع
 الطبقة وموظاوها وكذل  اادار ، ويشدا عل  أمهقة لاسبة ااسؤولج؛

 مقددد  أطدددراا الندددزاع ااسدددلال إى أن حتدددرتو التزاماهتدددا وت هدددداهتا مبوجددد   يهقددد  -٢ 
ا يت لدددق مددد قدددق،  اصدددةالقدددانون الددددويل  قدددوق اإلنسدددان والقدددانون الددددويل اإلنسدددا  الدددواج  التطب

نسدانقة إى عدات اإلابليمات الا تستهدا ااددنقج واألعقدان اادنقدة، وأن تملادل وصدول ااسدا
ون اسددترياا اا حتددول السددملان ااتضددررين يف عقدد  أبدداء البلددد، وذلدد  بسددبل منهددا رفدد  ا ددواجز الدد

ج ا ملدومقج،   اادوظاالسل  اإلنسدانقة، وا دد مدن التدن ريات البريوبراطقدة، واسدت ناا افد  رواتد
 وامان الت اون التاو من البن  ااركزي القمين؛

 مقدد  األطددراا يف الددقمن إى أن تن ددر  يف ال ملقددة السقاسددقة بطريقددة  يهقدد  -3 
واخنراطهدا يف  ة وجمديدةسلمقة واميقراطقة شاملة لليمقد ، مبدا يملادل مشداركة اادرأأب مشداركة متسداوي

 عملقة الس و اخنراطا  اتما ؛
مدددن عقددد  أطدددراا الندددزاع ااسدددلال وبددد  جتنقدددد األطادددال واسدددت دامهو،   يطلددد -4 

وتسددريال ا ندددين مددنهو، ويدددعوها إى الت دداون مدد  األمددو ااتئدددأب مددن أجددل إعددااأب إامددا  هددؤتء 
األطادال يف جمتم دداهتو ا لقددة واادد ة  يف اعتبارهددا التوصدقات ذات الصددلة الددا بدددمها األمددج ال دداو 

 ؛(4)والنزاع ااسلاليف تقريره عن األطاال 
( ٢٠١5)٢٢١6 مق  األطراا يف القمن إى تناقذ بدرار جملدس األمدن  يهق  -5 

وصددل إى علد  الت تناقدذا  اتمدا ، األمدر الدذي سقسدهو يف حتسدج حالدة حقدوق اإلنسدان، ويشدي ها
 اتااق شامل إلهناء النزاع؛

ت هدددات حملومدة الددقمن والتزاماهتددا بضدمان احددرتاو ت زيدز حقددوق اإلنسددان  يؤكدد -6 
ومحايتها جمق  األفراا ااوجواين عل  أرااقها واتاا ج لوتيتها، ويدذّكر، يف هدذا الصددا، عن 
الددقمن طددرا يف اتتاابقددة الدولقددة للقضدداء علدد  عقدد  أشددملال التمققددز ال نصددري، واتاابقددة القضدداء 

__________ 

 .A/HRC/36/33 ان ر (3)
(4) A/70/836–S/2016/360. 
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التمققدز ادد اادرأأب، وال هدد الددويل اتدان اب قدوق اادنقدة والسقاسدقة، وال هدد عل  عق  أشملال 
الددويل اتددان اب قدوق اتبتصددااية واتجتماعقدة وال قافقددة، واتاابقدة مناهضددة الت دذي  وغددريه مددن 

، واتاابقدة حقدوق الطادل والربوتوكدولج اروس اا املة أو ال قوبة القاسقة أو ال إنسانقة أو ااهقندة
ات تقدددداريج االئقددددج هبددددا واات لقددددج ابشددددرتاك األطاددددال يف اانا عددددات ااسددددلئة وببقدددد  األطاددددال 
واسددددت  ل األطاددددال يف الب دددداء ويف ااددددواا اإلابحقددددة، واتاابقددددة حقددددوق األشدددد ان ذوي اإلعابددددة، 
واتتاابقدددة اتاصدددة بواددد  ال ج دددج والربوتوكدددول االئدددق هبدددا، ويتطلددد  إى مواصدددلة ا ملومدددة بدددذل 

 جهواها الرامقة إى ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
 مق  األطراا إى أن تار  فورا  عن عق  البهاإلقج ا تيدزين يف الدقمن  يهق  -٧ 

بسددب  م تقددداهتو الدينقددة، وتملدد  عددن إصدددار أوامددر توبقدد  ،قهددو وتضدد  حدددا  اددا يت راددون لددن 
 مضايقات؛ من

اإلنسدانقة يف الدقمن، وعدن تقدديره الددول  من تدهور ا الدة ي رس عن ابلغ بلقن -8 
واان مدددات ااابدددة ل ملهدددا علددد  حتسدددج تلددد  ا الدددة ولت هدددداهتا بتقدددد  الددددعو اادددايل إى  طدددة 

 ؛٢٠١٧اتستيابة اإلنسانقة يف القمن ل او 
عقددد  هق دددات من ومدددة األمدددو ااتئددددأب، مبدددا فقهدددا ماوادددقة األمدددو ااتئددددأب  يددددعو -٩ 

، والدددول األعضدداء إى ااسدداعدأب يف ال ملقددة اتنتقالقددة يف الددقمن، بوسدداإلل السددامقة  قددوق اإلنسددان
منهددا اعددو ت ب ددة ااددوارا ا اجددة آ ر ال ندد  والت لدد  علدد  التئدددايت اتبتصددااية واتجتماعقددة الددا 
 يواجهها القمن، ابلتنسقق م  اجهات ااابة الدولقة ووفقا  اا حتداه السلطات القمنقة من أولوايت؛

بصدددد وبة ال ددددروا الددددا ت مددددل فقهددددا اللينددددة الوطنقددددة للتئققددددق، وعن  ي ددددرتا -١٠ 
اسددتمرار النددزاع ااسددلال وانتهاكددات وجتدداو ات القددانون الدددويل  قددوق اإلنسددان وانتهاكددات القددانون 

 5٠الددويل اإلنسددا  يسدتلزو مواصددلة الليندة وتيتهددا وتمل قد  عملهددا وفقدا  للمرسددوو الر سد  ربددو 
 ، وحي ها عل  أن تنيز مهامها مبهنقة وحقاا ومشولقة؛٢٠١٧أغسطس آس/ ٢3ااؤر  

عقددد  أطدددراا الندددزاع ااسدددلال علددد  ا ددداذ عقددد  التددددابري ال  مدددة لضدددمان إجدددراء  حيددد  -١١ 
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؛
مدددن اتدددرباء الددددولقج واإلبلقمقدددج  إى ااادددوت السدددام  أن ينشددد  فريقدددا   يطلددد  -١٢ 

البار ين ذوي اا رفة ابلقانون الدويل  قوق اإلنسان والسقاق القمين لارتأب ت تقل عن سنة، بابلة 
 للتيديد  ذن، تسند إلقن الوتية التالقة:

عقددد  اتنتهاكددددات رصدددد حالدددة حقدددوق اإلنسدددان واإلبدددد   عنهدددا، واستقصددداء  )أ( 
والتيدددداو ات اازعومددددة للقددددانون الدددددويل  قددددوق اإلنسددددان وللميدددداتت األ ددددر  ااناسددددبة والقابلددددة 

، ٢٠١4للتطبقددق مددن القددانون الدددويل الددا ارتملبتهددا عقدد  األطددراا يف النددزاع منددذ أيلول/سددبتمرب 
واا بسدددات ا قطدددة يف ذلددد  األب ددداا اجنسدددانقة ا تملدددة لتلددد  اتنتهاكدددات، وإثبدددات الوبددداإل   مبدددا

 ؛وكش  ااسؤولج عنها حق ما أمملن ابتنتهاكات والتياو ات اازعومة،
تقدددد  توصدددقات عامدددة عدددن توطقدددد احدددرتاو حقدددوق اإلنسدددان ومحايتهدددا وإعمالدددا،  )س( 

 وتقد  إرشااات بشنن الوصول إى ال دالة، وااساءلة، وااصا ة، وألو اجراح، حس  اتبتضاء؛
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سدقما وكداتت  م  السلطات القمنقة ومد  عقد  أصدئاس ااصدلئة، ت الت اون ) ( 
األمدددو ااتئددددأب اا نقدددة وااملاتددد  ااقدانقدددة للماوادددقة السدددامقة يف الدددقمن، وسدددلطات اول اتلدددق ، 
وجام ددة الدددول ال ربقددة، هبدددا تبدداال اا لومددات واعددو اجهددوا الوطنقددة واإلبلقمقددة والدولقددة الرامقددة 

 عن انتهاكات وجتاو ات حقوق اإلنسان يف القمن؛ إى تدعقو ااساءلة 
، ويطلددد  إى اااددوت السددام  أن ي ددج اون إبطددداء تا قددل وتيتددن فددورا   يطلدد  -١3 

 ؛٢٠١٧فريق اترباء الدولقج واإلبلقمقج البار ين يف موعد أبصاه هناية عاو 
 كتابقددددا    قريددددرا  إى فريددددق اتددددرباء الدددددولقج واإلبلقمقدددج البددددار ين أن حيقددددل ت يطلددد  -١4 
إى اااوت السام  ،لول موعد ان قاا الددورأب التاسد ة وال  ثدج  لدس حقدوق اإلنسدان،  شام   

 تلقن جلسة حتاور؛
عقدد  أطددراا النددزاع ااسددلال يف الددقمن علدد  أن تت دداون مدد  فريددق اتددرباء  يشددي  -١5 

 الدولقج واإلبلقمقج البار ين وتقّسر عق  أموره بملل شاافقة؛
إى األمددددج ال دددداو واااددددوت السددددام  أن يقدددددما كامددددل الدددددعو اإلااري  يطلدددد  -١6 

 والتقين واللوجسا ال  و إلبدار فريق اترباء الدولقج واإلبلقمقج البار ين عل  أااء وتيتن؛
إى اااددددوت السددددام  مواصددددلة تقددددد  الدددددعو يف جمددددال بندددداء القدددددرات،  يطلدددد  -١٧ 

، والدددعو القددانو  لتمملددج اللينددة الوطنقددة للتئققددق مددن اتنتهدداء مددن وااسدداعدأب التقنقددة وااشددورأب
أعمالا، مبا يف ذل  إبدارها عل  التئققق يف اتنتهاكات والتياو ات اازعومة الا ترتملبها عق  

للم ددددايري الدولقددددة، وتقددددد  تقريرهددددا الشددددامل عددددن انتهاكددددات  األطددددراا ااتنا عددددة يف الددددقمن، وفقددددا  
 5٠للمرسددددوو الر سدددد  ربددددو  إلنسددددان اازعومددددة يف عقدددد  أبدددداء الددددقمن، وفقددددا  وجتدددداو ات حقددددوق ا

، ويشدددي  عقددد  األطدددراا يف الندددزاع يف ، حاادددا يملدددون متاحدددا  ٢٠١٧آس/أغسدددطس  ٢3 اادددؤر 
الدددقمن علددد  أن تت ددداون ابلملامدددل مددد  الليندددة الوطنقدددة للتئققدددق واااوادددقة السدددامقة وتقّسدددر عقددد  

 أمورمها بملل شاافقة؛
إى ااادددوت السدددام  أن يقددددو إى جملدددس حقدددوق اإلنسدددان، يف  أيضدددا  يطلددد   -١8 

اورتن الساب ة وال  ثج، إحاطة شاوية اباستيدات اات لقة ،الة حقوق اإلنسان يف القمن وعن 
وادد  هددذا القددرار وتناقددذه، وأن يقدددو إلقددن، يف اورتددن التاسدد ة وال  ثددج، تقريددرا  عددن حالددة حقددوق 

، وعددن تناقددذ ٢٠١4تنتهاكددات والتيدداو ات اارتملبددة منددذ أيلول/سددبتمرب اإلنسددان، مبددا يف ذلدد  ا
 برام  ااساعدأب التقنقة وفقا  اا ينص علقن هذا القرار.

 4٢اجلسة 
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩

 [.]اعتمد اون تصوي 
    


