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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة واألربعون

 2020تشرين األول/أكتوبر  2 -أيلول/سبتمرب  14

 من جدول األعمال 10و 2البندان 
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوَّضة األمم 

 وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
 املساعدة التقنية وبناء القدرات

تنفيذذذر بذذذرامع املسذذذاعدة التقنيذذذة املقدمذذذة ية اللحنذذذة الو نيذذذة للتحقيذذذ      
ادعذذاءات اتنتكاتذذات والتحذذاويتات الذذا ترت أكذذا ايذذا   ذذرا  النذذ ا    

 اليمن

 *مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانتقرير مفوضة األ  

 موجز  
يقدم هذا التقرير حملة عامةة عةن الةدعل الةذر و رتةض م وألةمة األمةل التاةدة الوةاممة  قةو   

 2016اإلنوةةةةةةان ا سةةةةةةات الوةةةةةةاعدة التقنمةةةةةةة وبنةةةةةةاا القةةةةةةد ا  ا ال ةةةةةة ة المتةةةةةةدة بةةةةةة    ا /مةةةةةةا   
ادعةةةااا  اهنتااكةةةا  والتجةةةاورا  الةةة  ترت باةةةا للجنةةةة الوةنمةةةة للتاقمةةة  ا  2020و ب/أغوةةة   

 مجمع أةراف النزاع ا الممن.
ويصف التقرير الصعواب  ال  ما  تئت تواجااا اللجنة الوةنمة ا تن مةذ وهيتاةا. وينتاة   

مبجموعة من التوصما ، ويدعو مجمع اجلاا  العنمة إىل تن مذ التوصما  الوا دة ا التقا ير الوابقة 
 من ال وألة الواممة و ري  اخلرباا الدولم  واإلقلممم  البا رين إىل سل  حقو  اإلنوان. القدمة

 
 

__________ 

 ُقّدم هذا التقرير بعد انقضاا الوعد الناائ  لتضممنض أحدث العلوما . *

'1'  
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 مقدمة - وتا  

، الةةةذر ةلةةةا  مةةةض ا لةةة  إىل 42/31قةةةُدم هةةةذا التقريةةةر عمةةة ح بقةةةرا  سلةةة  حقةةةو  اإلنوةةةان  -1
م وألةةة األمةةل التاةةدة الوةةاممة  قةةو  اإلنوةةان أن تواصةةل تقةةدا الةةدعل ال ةةيف إىل ا  ومةةة الممنمةةة ا 
سةةةات بنةةةاا القةةةد ا  والوةةةاعدة التقنمةةةة، والةةةدعل التقةةةيف إىل اللجنةةةة الوةنمةةةة للتاقمةةة ، لضةةةمان مواصةةةلة 

ترت باةا مجمةع أةةراف النةزاع ا الةممن، و لةا  ا ةماح  حتقمقاا ا ادعااا  اهنتااكا  والتجاورا  ال 
مةةةع العةةةايل الدولمةةةة. وةلةةةا ا لةةة  إىل ال وألةةةة الوةةةاممة ا هةةةذا القةةةرا  أيضةةةاح أن تقةةةدم إلمةةةض ا دو تةةةض 

 اخلاموة واأل بع  تقريراح خ ماح عن تن مذ برامج الواعدة التقنمة.

وةنمةةةةةة للتاقمةةةةة  ا ادعةةةةةااا  اهنتااكةةةةةا   ويقةةةةدم هةةةةةذا التقريةةةةةر ت اصةةةةةمل عةةةةةن وهيةةةةةة اللجنةةةةةة ال  -2
 .2015والتجاورا  ال  ترت باا مجمع أةراف النزاع ا الممن، وال  بدأ  عملاا ا تشرين األول/أكتوبر  

ويقةدم التقريةر أيضةةاح حملةة عامةةة عةن الةدعل الةةذر قدمتةض م وألةةمة األمةل التاةدة الوةةاممة  قةو  اإلنوةةان 
وةةاعدة التقنمةةة وبنةةاا القةةد ا  إىل اللجنةةة الوةنمةةة ا ال ةة ة المتةةدة بةة  )ال وألةةمة الوةةاممةجم ا سةةات ال

2020و ب/أغوةة    2016  ا /مةةا   
. وقةةد تَّيعةة ج إ جةةاا أنشةة ة بنةةاا قةةد ا  اللجنةةة الوةنمةةة الةة   (1)

، و لةةا بوةةبا 2020كةةان مةةن القةةر  تن مةةذها خةة ل ال ةة ة المتةةدة بةة  نموةةان/أبريل و ب/أغوةة   
ا الممن والقمود ال روألة لنع انتشا  ال لو . ويركز التقريةر  جم19-كو وان )كو مد  ت ش  مرض  لو 

 .(2)على وهية اللجنة الوةنمة ال  توتند إىل العايل الدولمة التعلقة بلجان التاقم 

  وينبغ  قرااة هذا التقرير ابهق ان مع التقا ير الوابقة ال  قدمتاا ال وألةة الوةاممة إىل سلة  -3
، A/HRC/36/33و، A/HRC/33/38)حقةةةةةةةو  اإلنوةةةةةةةان بشةةةةةةة ن حالةةةةةةةةة حقةةةةةةةو  اإلنوةةةةةةةان ا الةةةةةةةةممن 

، والةةةة  تضةةةةمنت معلومةةةةا  عةةةةن الةةةةدعل الةةةةذر قدمتةةةةض ال وألةةةةمة جمA/HRC/42/33، وA/HRC/39/43و
 الواممة إىل اللجنة الوةنمة ا سات الواعدة التقنمة وبناا القد ا .

للتحقيذذذذ    ادعذذذذاءات اتنتكاتذذذذات والتحذذذذاويتات الذذذذا اللحنذذذذة الو نيذذذذة  -اثنياا  
 ترت أكا ايا   را  الن ا    اليمن

 الوتية - لف 

، الةةذر أُسةةند  إلماةةا 2012لعةةام  140أُنشةةئت اللجنةةة الوةنمةةة مبوجةةا الرسةةوم الر سةة   قةةل  -4
مبقتضةةام مامةةة التاقمةة  ا مجمةةع اهنتااكةةا  الزعومةةة  قةةو  اإلنوةةان والقةةانون الةةدوت اإلنوةةا  الةة  

، وا الش اوى ال ردية واجلماعمةة الةوا دة بشة وا وحتديةد هويةة مرت بماةا. وتتمتةع 2011وقعت منذ عام 
ا صةةةةول علةةةةى الوائةةةة  وغلهةةةةا مةةةةن أيضةةةةاح بصةةةة حمة اسةةةةتدعاا أر  ةةةةاد ل سةةةةتماع إىل  ةةةةاادتض و 

 13. وقةةد أُدخلةةت تنقماةةا  علةةى وهيتاةةا مبوجةةا الراسةةمل الر سةةمة  قةةل جم3 ا  الصةةلة )الةةادة  األدلةةة
 .2019لعام  30، و قل 2017لعام  50، و قل 2016لعام  97و قل  66، و قل 2015 لعام

__________ 

 .33/16عم ح بقرا  سل  حقو  اإلنوان  (1)

انظر ا موعة الوتو اة من البادئ التعلقةةة امايةةة حقةةو  اإلنوةةان وتعزيزهةةا مةةن خةة ل ااةةا  إجةةرااا  ل ا اةةة  (2)
جلةةان ، وم ّوألةةمة األمةةل التاةةدة الوةةاممة  قةةو  اإلنوةةان، جمE/CN.4/2005/102/Add.1)اإل ةة   مةةن العقةةاب 

ا قةةائ  العنمةةة ابلقةةانون الةةدوت  قةةو  اإلنوةةان والقةةانون الةةدوت اإلنوةةا   توجماةةا   التاقمةة  وبعتةةا  تقصةة 
 .جم2015)نمويو ك وجنمف،  ومما سا 
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  ب/ 22 ، الةةةةةةذر صةةةةةةةد  ا2019لعةةةةةةام  30وقةةةةةةد أدخةةةةةةل  خةةةةةةر مرسةةةةةةوم   سةةةةةة ، أر  قةةةةةةل  -5
، تعةةدي   علةةى نظةةام تعمةة  أعضةةاا اللجنةةة الوةنمةةة.  قةةد راد عةةدد النوةةاا مةةنال مةةن 2019 أغوةة  

ثةة ث إىل أ بةةع، ومةةدد  ةة ة الوهيةةة إىل سةةنت  اعتبةةا اح مةةن م يةةة صةةدو م، مةةع إم انمةةة  ديةةدها مبوجةةا 
 خةةر، سةةواا ا مرسةةوم   سةة . وابإلألةةا ة إىل  لةةا، نةةد علةةى أهج يشةةغل أعضةةاا اللجنةةة أر منصةةا 

 الق اع العام أو اخلاص.

 التش يلة -ابء 

تت لف اللجنة الوةنمةة مةن توةعة أعضةاا، ذوةة  كةو  وأ بةع إانث ا الوقةت الةراهن  وينتمة   -6
أ بعةةة مةةنال إىل احملا ظةةا  الشةةمالمة وذوةةة، مبةةن  ةةمال الةةرئم ، إىل احملا ظةةا  اجلنوبمةةة. وتضةةل اللجنةةة 

 ستا ين جامعم .أ بعة قضاة وث ثة حمام  وأ

وتقدم اللجنة الوةنمة تقا يرها مبا رةح إىل  ئم  الممن، الذر يع  أيضةاح كةل أعضةائاا. و غةل  -7
أن الراسةمل الر سةةمة واللةةوائن التنظمممةة الداخلمةةة للجنةةة الوةنمةة ه تصةةف عملمةةة اختمةا  أعضةةائاا،  قةةد 

 .جم1الادة ) 2012م لعا 140أُد ِجت معايل اختما هل ا الرسوم الر س   قل 

 األمانة -جيم 

مةنال نوةاا.  مثانمةموظ اح،  29و قاح للمعلوما  الوا دة من اللجنة الوةنمة، تت لف أمانتاا من  -8
مراقبون  قو  اإلنوةان وحمققةون وموظ ةو اتصةاه  وموظ ةون   منالويض لع الوظ ون مباام خمتل ة، 

. غةةةل أنةةةض ه يةةةزال مثةةةة نقةةةد مةةةن حمةةةيل القةةةد ا  ال ئمةةةة ا سةةةات القةةةانون الةةةدوت  قةةةو  (3)إدا يةةةون
اإلنوةان والقةةانون الةةدوت اإلنوةةا  بةة  الةةوظ  . ويوجةد مقةةر اللجنةةة الوةنمةةة ا عةةدن، ا حةة  يوجةةد 

22حما ظة من حما ظا  البلد البالغ عددها  20، ا (5)منال نواا 15، (4)مراقباح ممدانماح  40
(6). 

 املوارد -دال 

توصةة  العةةايل الدولمةةة حن تتةةاا للجةةان التاقمةة  مةةوا د مالمةةة  ةة ا ة لضةةمان عةةدم وجةةود أر  -9
بشةة ن النظةةام الةةات  2012لعةةام  140مةةن الرسةةوم الر سةة   قةةل  6. وتةةند الةةادة (7) ةةا ا اسةةتق لمتاا

للجنةةةة الوةنمةةةة علةةةى  ويلاةةةا مةةةن الاصصةةةا  الةةة  تقةةةدماا ا  ومةةةة الممنمةةةة، ومةةةن هبةةةا  ا  ومةةةا  
 األخرى واهلمئا  الدولمة  قو  اإلنوان، ومنن ال ماان  األجنبمة لدعل أنش تاا.

 كل أ بعة أ ار تقريراح مالماح م ص ح إىل   سة اجلماو يةالوةنمة  وو قاح للا ومة، تقدم اللجنة  -10
و ئةةةةةم  الةةةةةور اا ووريةةةةةر الالمةةةةةة. وابإلألةةةةةا ة إىل  لةةةةةا، تقةةةةةدم تقريةةةةةراح سةةةةةنو ح إىل   سةةةةةة اجلماو يةةةةةة. وا 

، تعاقةةد  اللجنةةة الوةنمةةة مةةع م تةةا موةةتقل لراجعةةة ا وةةااب  ل اةةد ن قا ةةا. 2019حزيران/يونمةةض 

__________ 

ومعلومةةا  عةةن مراقبماةةا المةةدانم   29قدمت اللجنة الوةنمة إىل ال وألمة الواممة قائمة حمساا موظ   أمانتاا الة  (3)
 الذين عمجنال أعضاؤها. 40الة 

 .8، ال قرة A/HRC/42/33مراقا ممدا  إألاا ابلقا نة مع ال  ة الشمولة ابلتقرير الواب . انظر الوثمقة  (4)

 .8، ال قرة A/HRC/42/33ذ  نواا إألا ما  ابلقا نة مع ال  ة الشمولة ابلتقرير الواب . انظر الوثمقة  (5)

 وسق رى.ه يوجد مراقبون ممدانمون ا حما ظ  الارة  (6)

ا موعةةةة الوةةةتو اة مةةةن البةةةادئ التعلقةةةة امايةةةة حقةةةو  اإلنوةةةان وتعزيزهةةةا مةةةن خةةة ل ااةةةا  إجةةةرااا  ل ا اةةةة  (7)
 .جمأ)11اإل    من العقاب، البدأ 
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األمنمةةة غةةل غةةل أن عملمةةة مراجعةةة ا وةةااب  ُعلقةةت بعةةد مةةرو   ةةار علةةى توقمةةع العقةةد بوةةبا ا الةةة 
 .(8)الوتقرة ا عدن

 التقدم احملريت والتحدايت الا تواجه اللحنة الو نية -هاء 
تواجض اللجنة الوةنمة حتد   كبلة منذ إنشةائاا، مناةا قمةود أمنمةة وسماسةمة، أعاقةت إىل حةد   -11

 كبل قد  ا على إجراا حتقمقا   املة حمان وحرية و قاح لوهيتاا.

 لةةةل توةةةمن الوةةةل ا  القائمةةةة ا ةةةل األمةةةر الواقةةةع للجنةةةة الوةنمةةةة ابلوصةةةول إىل النةةةاة  الةةة   -12
ها وموظ ماا معمنون من قبةل ا  ومةة أعضااتوم ر علماا، وما  تئت تر ض التعاون معاا بدعوى أن 

ا ةةل الممنمةةة. غةةل أن وجةةود مةةراقب  ممةةدانم  ا بعةةض النةةاة  الةة  توةةم ر علماةةا الوةةل ا  القائمةةة 
ن اللجنةةة إىل حةةد مةةا مةةن توثمةة  انتااكةةا  حقةةو  اإلنوةةان و اورا ةةا الرت بةةة ا تلةةا  األمةةر الواقةةع م ةةج

 الناة  والتاقم   ماا.

نت اللجنةةةةة الوةنمةةةةة جةةةةودة تقا يرهةةةةا. وخةةةة ل ال ةةةة ة المتةةةةدة بةةةة   -13 وعلةةةةى مةةةةر الوةةةةن ، حوةةةةج
. وقةةةد (9)حةةةة علةةةى موقعاةةةا الشةةةب  ، أعةةةد  سةةةبعة تقةةةا ير متا2020و ور/يولمةةةض  2016 ب/أغوةةة   

انتااك و اور  قو  اإلنوان ا ت بتاا خمتلف أةراف  19 500وثقت هذم التقا ير حىت اآلن أكتر من 
 النزاع ا الممن.

وقةةد أبلغةةت اللجنةةُة الوةنمةةة عةةن انتااكةةا  خمتل ةةة للقةةانون الةةدوت اإلنوةةا ، مبةةا ا  لةةا قتةةل  -14
ل والتشريد القورر. ووثجقت أيضاح انتااكةا  و ةاورا  للقةانون الةدوت الدنم  وإصابتال و نمد األة ا

 قةةو  اإلنوةةان، مناةةا حةةاه  القتةةل خةةا ء ن ةةا  القضةةاا، واهخت ةةاا القوةةرر، والتوقمةةف واهحتجةةار 
التعوةة م ، والتعةةذيا وسةةوا العاملةةة، والعنةةف ألةةد الةةرأة. وعلةةى سةةبمل التةةال، وثجقةةت اللجنةةة الوةنمةةة 

 اورا  للقانون الدوت  قو  اإلنوان وانتااكا  للقانون الةدوت اإلنوةا  ا ت بتاةا مجمةع انتااكا  و 
، ونوةةةبت 2019، الةةةذر نشةةةرتض ا أيلول/سةةةبتمرب (10)األةةةةراف وأبلغةةةت عناةةةا ا تقريرهةةةا العلةةةيف الوةةةابع
صةةةاو، وقةةةوا  التاةةةالف العةةةرمل، والقةةةوا  الوةةةلاة  - حةةةوادث إىل عةةةدة أةةةةراف، مناةةةا قةةةوا  ا ةةةوث 

 ممنمة والنتوبون إلماا، وقوا  النابة الشبوانمة. وأبلغت أيضاح عن حرب ال ائرا  بدون ةما .ال

ووصةة ت اللجنةةة الوةنمةةة أيضةةاح، ا تقريرهةةا الوةةابع، مناجمتاةةا. وأوألةةات أوةةا تعتةةرب معمةةا   -15
ال ا مة هستنتاء أنض توجد التاق  موتوىف عندما ت ون قد تلقت وأثبتت قد اح موثوقاح بض من العلوما   

دِّد   أسباب معقولة ل عتقاد حن حاداح وقع على الناو الوصوف وحن ةرف النزاع الوةلن الةذر حةُ
 هويتض قد ا ت ا انتااكا .

ونظةةةراح للبمئةةةةة الشةةةديدة التقلةةةةا ولصةةةعوبة إنشةةةةاا  لمةةةةا  اايةةةة  عالةةةةة،  قةةةد تعةةةةرض الضةةةةاا   -16
وةنمة ألعمال انتقاممة من جانا أةراف النزاع. ومن األمهمة مب ان أن والشاود التعاونون مع اللجنة ال

تو  ةةد اللجنةةة الوةنمةةة مببةةدأ رعةةدم اإلألةةرا ر وأن تُنشةة ، و قةةاح للمما سةةا  الدولمةةة  ا  الصةةلة،  لمةةة 
 .(11) عالة  ماية الضاا  والشاود الذين يتصلون هبا

__________ 

 .مة ومة الممنا  تاامعلوما  قدم (8)

  ./www.nciavhr.comانظر  (9)

  .www.nciye.org/Reports/Seventh-Report/SeventhReport-Ar.pdf انظر (10)

البةةادئ األساسةةمة  - 2م وألةةمة األمةةل التاةةدة الوةةاممة  قةةو  اإلنوةةان، ردلمةةل  صةةد حقةةو  اإلنوةةان  ال صةةل  (11)
  .www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdfلرصد حقو  اإلنوانر. متاا ا 

http://www.nciavhr.com/
http://www.nciye.org/Reports/Seventh-Report/SeventhReport-Ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
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لى الدول الوؤولمة الرئمومة عن التاقم  ا ومبوجا القانون الدوت التعاهدر والعرا، تقع ع -17
اهنتااكا  والتجاورا  اجلوةممة للقةانون الةدوت  قةو  اإلنوةان واهنتااكةا  اخل ةلة للقةانون الةدوت 
اإلنوا  وعن مقاألاة مرت بماا ومعاقبتال، وإمحة سبل اهنتصاف ال عالة للضاا ، مبا ا  لا ا   

ئة للجنةةة الوةنمةةة، تقةةع العإحقةةا  ا معر ةةة ا قمقةةة و  دالةةة وجةةرب الضةةر . وعمةة ح ابلراسةةمل الر سةةمة النشةةِ
علماةةةةا موةةةةةؤولمة التاقمةةةة  ا ادعةةةةةااا  اهنتااكةةةةةا  والتجةةةةاورا  الةةةةة  ترت باةةةةةا مجمةةةةع أةةةةةةراف النةةةةةزاع 

الةةةممن، وتقةةةدا تقا يرهةةةا والقضةةةا  العروألةةةة علماةةةا إىل الةةةدع  العةةةام إل ةةةام التاقمقةةةا  وإجةةةرااا   ا
 قة القضائمة.ال ح

، عةةدداح كبةةلاح مةةن 2020وقةةد قةةدمت اللجنةةة الوةنمةةة، منةةذ م يةةة بةةدا عملاةةا حةةىت  ور/يولمةةض  -18
ملةةةف، و قةةةاح للمعلومةةةا  الةةة   1 500مل ةةةا  التاقمةةة  إىل م تةةةا الةةةدع  العةةةام، بلةةةغ عةةةددها حةةةوات 

ئمة أو قضا  بو ر  قدمتاا ا  ومة. غل أن ال وألمة الواممة مل تتل  معلوما  عن أر حتقمقا  جنا
أو اكتملت بعد تقدا هذم العلوما . وقد أألعف النةزاع إىل حةد كبةل النظةام القضةائ  الممةيف، الةذر 
يتةةةة ثر ابألعمةةةةال العدائمةةةةة وانعةةةةدام األمةةةةن والتاديةةةةدا  الةةةة  توةةةةتادف أعضةةةةاام، وعةةةةدم  عالمةةةةة سةةةةل ة 

 .(12)ا  ومة، وه سمما ا أجزاٍا من جنوب البلد

مقةةر اللجنةةة الوةنمةةة ا عةةدن، مةةع م تةةا  رعةة  واحةةد ا تعةةز، خةةدما ا غةةل وجيعةةل وجةةود  -19
متاحة لن يعمشون ا الناة  النائمة أو الناة  اخلاألعة لوم رة الوةل ا  القائمةة ا ةل األمةر الواقةع. 

وصول حما ظة مو لةح أساسمةح لتعزيز إم انمة ال  20و  جل نشر مراقب  ممدانم  مبع  للجنة الوةنمة ا  
إلماةةةةا، ول ةةةةن يلةةةةزم بةةةةذل مزيةةةةد مةةةةن اجلاةةةةود لتوسةةةةمع ن ةةةةا  عملاةةةةا. وعلةةةةى سةةةةبمل التةةةةال،  مةةةةن  ةةةة ن 

م اتةةا  رعمةةة للجنةةة الوةنمةة ا مجمةةع أ ةةاا الةةممن أن يموةةر بقةد  أكةةرب الوصةةول إلماةةا واإلبةة    إنشةاا
 عن ا اه .

إم انمةةةة اهسةةةت ادة مةةةن وسةةةائ  و غةةةل أن النةةةزاع وأثةةةرم الوةةةل  علةةةى اهلماكةةةل األساسةةةمة صةةةعجبا  -20
اإلع م، متل اإل اعا  احمللمة،  من الال أن تضع اللجنةة الوةنمةة اسة اتمجمة للتواصةل مةن أجةل تعزيةز 
الوع  هبا ا مجمع أ اا الممن ونشر معلوما  عن وهيتاا ودو ها. ومي ن للجنة الوةنمة أيضاح أن تعزر 

    وا مواقع وسائل التواصل اهجتماع  الرائجة.وحتدث العلوما  الوا دة ا موقعاا الشب

وت حظ ال وألمة الواممة أن اللجنة الوةنمة أ اد  ا تقريرها الوابع حوا تعاونت مع ممتل   -21
ا تمع الد  وتلقت منال معلوما  وقائعمة عن انتااكا  حقو  اإلنوةان و اورا ةا سةاعد ا ا أداا 

ا مع ا تمةع الةد  تعاوووهيتاا ب عالمة، ينبغ  هلا أن تواصل تعزيز الوةنمة ة وهيتاا. ول   تن ذ اللجن
 وتوسمع ن ا  اتصاه ا.

املسذذذاعدة التقنيذذذة املقدمذذذة مذذذن مفوضذذذية األمذذذم املتحذذذدة السذذذامية حلقذذذوق  -اثلثاا  
 اإلنسان

 ، واصةةةلت42/31و 42/2و 39/21و 39/16و 36/31عمةةة ح بقةةةرا ا  سلةةة  حقةةةو  اإلنوةةةان  -22
ال وألةةمة الوةةاممة تقةةدا الةةدعل ا سةةات الوةةاعدة التقنمةةة وبنةةاا القةةد ا  إىل اللجنةةة الوةنمةةة. وحةةدجد  
اللجنةةة الوةنمةةة، ابلتشةةاو  مةةع ال وألةةمة الوةةاممة، ا ةةاه   ا  األولويةةة الةة  حتتةةاء  ماةةا إىل الوةةاعدة 

__________ 

 ،www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.pdfانظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  (12)
 .875ال قرة 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.pdf


A/HRC/45/57 

GE.20-11393 6 

ا اللجنةةةة وموظ ماةةةا ا إثموبمةةةا التقنمةةةة. ونظمةةةت ال وألةةةمة الوةةةاممة عةةةدة أنشةةة ة تد يبمةةةة ل ائةةةدة أعضةةةا
 واأل دن وسويورا وق ر ولبنان ومالمز  والممن، ترد ت اصملاا أدانم.

واس  ةةةد  ال وألةةةمة الوةةةاممة ا أداا الوهيةةةة الةةة  أسةةةندها إلماةةةا سلةةة  حقةةةو  اإلنوةةةان ا  -23
الانمةةةة. وعقةةةد   ة والوألةةةوعمة والصةةةداقمة وال  ةةةااةنزاهةةة مببةةةادئ اهسةةةتق لمة وال 42/31و 42/2قرا يةةةض 

ال وألمة الواممة مشاو ا  منتظمة بشة ن موةتوى التعةاون واألداا مةع  ئةم  اللجنةة الوةنمةة وأعضةائاا 
 وموظ ماا لتاديد الغرض من أنش ة بناا القد ا .

ة وال  ااة الانمة ا صممل نزاهوع وة على  لا، كان التقمد مببادئ الوألوعمة والش ا مة وال -24
دمتةةةةةض ال وألةةةةةمة الوةةةةةاممة إىل اللجنةةةةةة الوةنمةةةةةة ا سةةةةةال بنةةةةةاا القةةةةةد ا  لتعزيةةةةةز أدائاةةةةةا الةةةةةدعل الةةةةةذر ق

على أن مناجمةة اللجنةة الوةنمةة توةتند إىل مةا  2017لعام  50ومصداقمتاا. ويند الرسوم الر س   قل 
 .(13)توتادمض اللجان الماثلة من معايل التاقم  الدولمة وتتوا   معاا

، أعةد  ال وألةمة الوةاممة 2020وأيلول/سةبتمرب  2016دة بة    ا /مةا   وخ ل ال  ة المتة  -25
جراا التاقمقا . و كز  هذم األنش ة على إنشاةاح لتعزيز قد ا  اللجنة الوةنمة ا سال  22ون ذ  

القةةانون الةةدوت  قةةو  اإلنوةةان والقةةانون الةةدوت اإلنوةةا  والقةةانون اجلنةةائ  الةةدوت، مبةةا ا  لةةا أ كةةان 
اإلابدة اجلماعمةةة واجلةةرائل ألةةد اإلنوةةانمة وجةةرائل ا ةةرب، وعلةةى مناجمةةا   صةةد حقةةو  اإلنوةةان  جرميةةة

 والتاقم  ا انتااكا ا واإلب   عناا. واتومت هذم األنش ة كلاا بناج مراٍع ل عتبا ا  اجلنوانمة.

حلقةةة ، نظمةةت ال وألةمة الوةةاممة ا جنمةف أول 2016  ا /مةا    10إىل  7 ة  ال ة ة مةةن   -26
عمةةةل تد يبمةةةة ل ائةةةدة أعضةةةاا اللجنةةةة الوةنمةةةة بشةةة ن القةةةانون الةةةدوت  قةةةو  اإلنوةةةان والقةةةانون الةةةدوت 
اإلنوةةةةةةا . وو ةةةةةةر  ال وألةةةةةةمة الوةةةةةةاممة ألعضةةةةةةاا اللجنةةةةةةة الوةنمةةةةةةة مةةةةةةواد ابللغتةةةةةة  العربمةةةةةةة واإلن لمزيةةةةةةة 

ا ا  لةةةةةا القةةةةةانون الةةةةةدوت اإلنوةةةةةا  ومناجمةةةةةة التاقمةةةةة  ا انتااكةةةةةا  حقةةةةةو  اإلنوةةةةةان، مبةةةةة  بشةةةةة ن
اهستق لمة وال  ااة الانمة واهلتزام ابلعايل الدولمة للمااكمة العادلة. وجر  مناقشا  بش ن  مبادئ

 هذم الواألمع.

، نظمةةةت ال وألةةةمة الوةةةاممة ا عمةةةان حلقةةةة د اسةةةمة ل ائةةةدة اللجنةةةة 2016أ  /مةةةايو  12وا  -27
بمناما. وقد حتوةن التعةاون بة  اللجنةة الوةنمةة وال وألةمة الوةنمة لناقشة سبل حتو  تبادل العلوما  
 الواممة بش ل ملاوظ عقا هذا اهجتماع.

، نظمةةت ال وألةةمة الوةةاممة ا عمةةان أيضةةاح حلقةةة 2016حزيران/يونمةةض  6إىل  2وا ال ةة ة مةةن  -28
سةةال حقةةو  اإلنوةةان مراقبةةاح ممةةدانماح مبعةة  للجنةةة الوةنمةةة لتعزيةةز ماةةا ا ل ا  23عمةةل تد يبمةةة ل ائةةدة 

والرصةةةةد واإلبةةةة   الةةةةراعم ا ل عتبةةةةا ا  اجلنوةةةةانمة و قةةةةاح للمعةةةةايل الدولمةةةةة. وأما  لةةةةا  رصةةةةة لناقشةةةةة 
 التاد   الرئمومة ال  يواجااا الراقبون ا عملال الموم  ولت ا ا األ  ا  بش ن ا لول الم نة.

مة ا أديةةةة  أاباب حلقةةةةة عمةةةةل ، نظمةةةةت ال وألةةةةمة الوةةةةام2016 ب/أغوةةةة    29و 28وا  -29
تد يبمةةةة لتعزيةةةز ماةةةا ا  أعضةةةاا اللجنةةةة الوةنمةةةة ا سةةةال إجةةةراا حتقمقةةةا   ةةةاملة ونزياةةةة ا انتااكةةةا  

 حقو  اإلنوان و اورا ا واإلب   عناا.

، نظمةةةت ال وألةةةمة الوةةةاممة ا الدوحةةةة حلقةةةة عمةةةل تد يبمةةةة 2017 ةةةبارب/ رباير  22و 21وا  -30
الوةنمة بش ن أ ضل مما سا  جلان التاقم  ا سال مجع و ممع العلومةا  عةن  ل ائدة أعضاا اللجنة

 اهنتااكا  والتجاورا  احملتملة للقانون الدوت  قو  اإلنوان وانتااكا  القانون الدوت اإلنوا .

__________ 

 .جم2)2، الادة 2012لعام  140انظر الرسوم الر س   قل  (13)
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، نظمةةت ال وألةةمة الوةةاممة ا بةةلو  حلقةةة عمةةل تد يبمةةة بعنةةوان 2017 ور/يولمةةض  8و 7وا  -31
دة بمةاان  حقةو  اإلنوةان، مجةةع العلومةا  ل ائةدة اجلنةة الوةنمةةة واايتاةا وح ظاةار،  كةز  علةةى رقاعة 

 سبل توجمل العلوما  واألدلة الادية وصووا وأتممناا.

، نظمةت ال وألةمة الوةاممة ا كواهلبةو  2017تشرين التةا /نو مرب  30إىل  27وا ال  ة من  -32
مراقبةةةاح  قةةةو   29قةةةو  اإلنوةةةان، رلةةةت ر  ة إىل سةةةجن قةةةام هبةةةا حلقةةةة عمةةةل تد يبمةةةة بشةةة ن  صةةةد ح

تةةةل هةةةدف حلقةةةة العمةةةل ا تعزيةةةز قةةةد ة مةةةراق   اإلنوةةةان مبعةةة  للجنةةةة الوةنمةةةة، مةةةنال ذةةة  نوةةةاا. و َّي
حقو  اإلنوان على  صد وتوثم  انتااكةا  القةانون الةدوت  قةو  اإلنوةان و اوراتةض، مبةا ا  لةا ا 

 ار.الوجون ومراكز اهحتج

، نظمت ال وألمة الواممة ا كواهلبو  2017كانون األول/ديومرب   19إىل  16وا ال  ة من  -33
أيضاح حلقة عمل ل ائدة احملقق  التابع  للجنة الوةنمة بشة ن مناجمةة  صةد وتوثمة  انتااكةا  القةانون 

لقةانون اجلنةائ  الةدوت، مبةا الدوت  قو  اإلنوان و اوراتض. وقد عمقت حلقة العمل معر ة الشةا ك  ل
ا  لةةا أ كةةان جرميةةة اإلابدة اجلماعمةةة واجلةةرائل ألةةد اإلنوةةانمة وجةةرائل ا ةةرب. ورةةل التةةد يا جلوةةا  
بشةة ن إجةةراا القةةاب   ومجةةع العلومةةا ، مةةع ال كمةةز بشةة ل خةةاص علةةى الناجمةةة ال بقةةة  ممةةا يتعلةة  

 ابلناة  ال  يصعا الوصول إلماا.

، نظمةت ال وألةةمة الوةاممة ا أديةة  أاباب 2018كةانون التا /ينةةاير   24إىل  22ن وا ال ة ة مةة  -34
حلقةةةة عمةةةل للمتابعةةةة ل ائةةةدة أعضةةةاا اللجنةةةة الوةنمةةةة بشةةة ن توثمةةة  انتااكةةةا  القةةةانون الةةةدوت  قةةةو  

 اإلنوان و اوراتض وكتابة التقا ير.

الوةاممة ر  ة د اسةمة إىل اللجنةة اإلثموبمةة ، نظمةت ال وألةمة 2018كانون التا /ينةاير   25وا  -35
  قو  اإلنوان جرى خ هلا تبادل الما سا  اجلمدة ا سال معاجلة انتااكا  حقو  اإلنوان.

، أَّيجار  ال وألمة الواممة ر  ة عمل إىل اللجنةة 2018 بارب/ رباير  22إىل  15وا ال  ة من  -36
قةةةد  أكةةةرب مةةةن أجةةةل ت ةةةوير أسةةةالمباا ا سةةةال التاقمةةة  مبةةةا الوةنمةةة ا عةةةدن لتعزيةةةز خةةةربا  موظ ماةةةا ب

 يتما ى والعايل القانونمة الدولمة.

، نظمةةةت ال وألةةةمة الوةةةاممة ا عمةةةان حلقةةةة عمةةةل 2018  ا /مةةةا    5إىل  3وا ال ةة ة مةةةن  -37
ب. ل ائدة أعضاا اللجنة الوةنمة بش ن ااية حقو  اإلنوان وسمادة القانون ا سما  م ا اة اإل ها

وانقشت أ ضل الما سا  ا أنش ة إن ا  القوان  ا سال م ا اة اإل هاب، مبا ا  لا  مما يتعل  
بتن مةةذ عملمةةا  إلقةةاا القةةبض علةةى الشةةتبض ا أوةةل إ هةةابمون واحتجةةارهل واسةةتجواهبل ا إةةةا  اهمتتةةال 

 التام للقانون الدوت  قو  اإلنوان.

، نظمت ال وألمة الواممة ا بلو  حلقة عمةل 2018  ا /ما    14إىل  12وا ال  ة من  -38
حمققةةةاح مبعةةة   14تد يبمةةة بشةةة ن مناجمةةةا  التاقمةةة  ا انتااكةةةا  حقةةةو  اإلنوةةةان و اورا ةةةا، ل ائةةةدة 

للجنة الوةنمة، منال امرأمن. ورلت حلقة العمل جلوا  بش ن إجراا التاقمقا  ا العنف اجلنو  
 حقو  اإلنوان ا الوجون ومرا   اهحتجار.واجلنوا  وانتااكا  

، نظمةةت ال وألةةمة الوةةاممة ا بةةلو  أيضةةاح حلقةةة 2018نموةةان/أبريل  5إىل  3وا ال ةة ة مةةن  -39
عمةةل ل ائةةدة الةةوظ   اإلدا يةة  للجنةةة الوةنمةةة بشةة ن الما سةةا  اجلمةةدة ا سةةال ح ةةظ الوائةة  واايةةة 

 العلوما  والوائل الالمة  ا  الصلة.

، نظمت ال وألمة الوةاممة ا عمةان حلقةة د اسةمة 2018 ور/يولمض  20إىل  17وا ال  ة من  -40
 ل ائدة أعضاا اللجنة الوةنمة بش ن القانون الدوت اإلنوا  ا سما  النزاع ا الممن.
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، نظمةةةت ال وألةةةمة الوةةةاممة ا عمةةةان أيضةةةاح 2018 ب/أغوةةة    16إىل  14وا ال ةةة ة مةةةن  -41
مراقبةةاح  17ل بشةة ن البةةادئ التوجمامةةة لرصةةد حقةةو  اإلنوةةان و قةةاح للمعةةايل الدولمةةة، ل ائةةدة حلقةةة عمةة 

 ممدانماح مبع  للجنة الوةنمة، منال مثا  نواا.

، يوةةةر  ال وألةةةمة الوةةةاممة ا عةةةدن اجتماعةةةاح 2019 ةةةبارب/ رباير  19إىل  17وا ال ةةة ة مةةةن  -42
ققةةاح، مةةنال عشةةر نوةةاا، لتعزيةةز الع قةةة الانمةةة بةة  أعضةةاا اللجنةةة مراقبةةاح ممةةدانماح وحم 38تشةةاو  ح ل ائةةدة 

. وأ ةةاد الشةةا كون هحقةةاح حن اهجتمةةاع سةةاهل إىل حةةد  التةةابع  هلةةا الوةنمةةة والةةراقب  المةةدانم  واحملققةة 
 كبل ا حتو   عالمة ع قا  العمل داخل اللجنة الوةنمة.

، نظمت ال وألمة الواممة ا عمان دو ة تد يبمةة 2019  ا /ما    24إىل  22وا ال  ة من  -43
متقدمةةةة بشةةة ن التقنمةةةا  الت اعلمةةةة لرصةةةد وتوثمةةة  انتااكةةةا  القةةةانون الةةةدوت  قةةةو  اإلنوةةةان و اوراتةةةض 

 مراقباح ممدانماح، منال مثا  نواا. 32وانتااكا  القانون الدوت اإلنوا  ا الممن، حضرها 

، قدمت ال وألمة الواممة إىل اللجنة الوةنمة ا 2019نموان/أبريل  24إىل  22وا ال  ة من  -44
عدن الدعل التقيف ا سال ت نولوجما العلومةا  وإدا ة قواعةد البمةاان ، وتوصةماٍ  بشة ن سةبل حتوة  

 اخلربا  ا هذين ا ال .

، ابلتعاون مع ، نظمت ال وألمة الواممة2019أ  /مايو    7نموان/أبريل إىل    30وا ال  ة من   -45
برانمج الت بمقا  الواتلمة العملماتمة التابع لعاد األمل التادة للتد يا والباةيل، حلقةة عمةل تد يبمةة 
ا أديةةةة  أاباب ل ائةةةةدة أعضةةةةاا اللجنةةةةة الوةنمةةةةة لتعزيةةةةز قةةةةد ا ل التقنمةةةةة ا سةةةةال اسةةةةتادام ت نولوجمةةةةا 

ظةةل البمةةاان  اجلغرا مةةة ال انمةةة القائمةةة علةةى العلومةةا  اجلغرا مةةة ال انمةةة، مةةع ال كمةةز علةةى اسةةتادام ن
الت بمقةةةا  الوةةةاابمة هاةةةا  القةةةرا ا  التعلقةةةة اب صةةةول علةةةى العلومةةةا  بشةةة ن ادعةةةااا  انتااكةةةا  

 و اورا  حقو  اإلنوان وبتالملاا.

وحةدة مةن  30، وب لا من اللجنة الوةنمة، اقتنةت ال وألةمة الوةاممة 2019وا حزيران/يونمض  -46
   الشان ابل اقة الشمومة ل ائدة الراقب  المدانم ، سلمتاا إىل اللجنة الوةنمة ا عدن.منظوما

، يوةةةةر  ال وألةةةةمة الوةةةةاممة اجتماعةةةةاح 2019التةةةةا /نو مرب  تشةةةةرين 26إىل  24وا ال ةةةة ة مةةةةن  -47
انمةة بةة  أعضةةاا مراقبةةاح ممةدانماح وحمققةةاح، مةةنال سةبع نوةةاا، لتعزيةز الع قةةة ال 38تشةاو  ح ا عةةدن ل ائةدة 

. وأما اهجتمةةاع  رصةةة لتاوةة  التواصةةل بةة  التةةابع  هلةةا اللجنةةة الوةنمةةة والةةراقب  المةةدانم  واحملققةة 
الشا ك ، الذين تبادلوا  واغلال وانقشوا التاةد   الة  يواجاووةا. وأما أيضةاح  رصةة لناقشةة معةايل 

 وح ظاا.اإلثبا  ا التاقمقا  اجلنائمة ومجع األدلة 

، نظمةةت ال وألةةمة الوةةاممة ا عةةدن حلقةةة عمةةل 2020  ا /مةةا    10إىل  7وا ال ةة ة مةةن  -48
حمققاح، منال امرأمن، بش ن العايل الدولمة لرصد حقو  اإلنوان وتوثمة  حةاه  اهحتجةار  14ل ائدة 

عةن اهنتااكةا   التعو   واهخت اا القورر. و كز  الناقشا  على  صد أماكن اهحتجةار واإلبة  
 والتجاورا  التعلقة ابهحتجار.

وبشةةةة ل أعةةةةل، قةةةةدمت ال وألةةةةمة الوةةةةاممة الوةةةةاعدة التقنمةةةةة إىل اللجنةةةةة الوةنمةةةةة مةةةةن خةةةة ل  -49
تعلمقا  ونصائن منتظمة لتاو  أدائاا. وابإلألا ة إىل  لا، قدمت إلماا الدعل ا وألع مناجما  

واد الت مملمةةة بشةة ن القةةانون الةةدوت  قةةو  اإلنوةةان وكتمبةةا  وأدوا ، حمةةيل و ةةر  هلةةا سموعةةة مةةن الةة 
 والقانون الدوت اإلنوا  و صد حقو  اإلنوان والوائل اإلدا ية والالمة.

وسامهت الوةاعدة التقنمةة القدمةة مةن ال وألةمة الوةاممة ا تعزيةز  اةل أعضةاا اللجنةة الوةنمةة  -50
ونمةةة الدولمةة  ا  الصةةلة. و كةةز  ال وألةمة الوةةاممة علةةى وموظ ماةا ل اةةوم الوةةاالة، و قةاح للمعةةايل القان
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حقو  ألاا  انتااكا  و اورا  حقو  اإلنوان، مبا ا  لا ا   ا معر ة ا قمقة وإحقا  العدالة 
وجرب الضر ، وعلى ألرو ة وجةود ألةماان  مؤسوةمة وغةل مؤسوةمة لعةدم الت ةرا . ونصةات ال وألةمة 

عةةن انتااكةةا  حقةةو  اإلنوةةان و اورا ةةا، الةة  تقتضةة  جةةرب وةةاالة الالوةةاممة اللجنةةة الوةنمةةة بوجةةوب 
الضةةر  بصةةرف النظةةر عمةةا إ ا ا ت بتاةةا جاةةا   اعلةةة مبعةةة أو غةةل مبعةةة للدولةةة. وعةة وة علةةى  لةةا، 

العدالةةة اهنتقالمةةة وأوألةةات هلةةا كمةةف  ا سةةالأةلعةةت ال وألةةمة الوةةاممة اللجنةةة الوةنمةةة علةةى خربا ةةا 
لواالة التاقم  ا اجلرائل اخل لة ومقاألاة مرت بماا وأن تش ل عملمة أوسع ن اقةاح ينبغ  أن تتجاور ا

 تعاجل الوؤولمة الوماسمة والقانونمة واألخ قمة لأل راد والؤسوا  عن اهنتااكا  الوابقة وا المة.

ج واحةد مناسةا ومل تؤيد ال وألمة الواممة انتااء اللجنة الوةنمةة العمةا  التمتةل ا اعتمةاد وة  -51
للجممع. وعوض  لا، ساعد  ال وألمة الواممة اللجنة الوةنمة ا إد اك ألةرو ة أن تراعة  إجةرااا  
الواالة الظروف احمللمة وتصمجل و قاح هلا وحتدجد على أسا  مشاو ا  وةنمة واسعة و املة يشا ك  ماا 

تااكةا  حقةةو  اإلنوةةان و اورا ةةا، الوة ان وا تمعةةا  احمللمةةة علةى ن ةةا  واسةةع، مبةن  ةةمال ألةةاا  ان
احتماجةةا ل وت لعةةا ل. وقةةدمت ال وألةةمة الوةةاممة أيضةةاح مبةةادئ توجمامةةة لضةةمان اسةةتم اا أر  ع ةة وت

 عملمة وةنمة ا هذا الصدد العايل الدولمة.

انتااكةةا  ن الةةدعل التقةةيف القةةدم مةةن ال وألةةمة الوةةاممة قةةد ة اللجنةةة الوةنمةةة علةةى  صةةد وحوةةج  -52
و ةةاورا  القةةانون الةةدوت  قةةو  اإلنوةةان وانتااكةةا  القةةانون الةةدوت اإلنوةةا  وعلةةى توثمقاةةا واإلبةة   
عناا. وأ ضى أيضاح إىل تعزيز الت ا ؤ ب  اجلنو  والتمتمل اجلغراا ا تش ملة اللجنة الوةنمة، وحوجن 

 موتوى إدا ة البماان  وااية العلوما .

والقمةةود ال روألةةة لنةةع انتشةةا  ال ةةلو  ا الةةممن، مبةةا ا  19-جائاةةة ُكو مةةدوبوةةبا ت شةة   -53
 لا حظر التجمعا  والو ر مةن الةممن وإلمةض، مل تةتم ن ال وألةمة الوةاممة مةن اهألة  ع ابألنشة ة 

 ها ا ال ة ة المتةةدة بة  نموةةان/أبريلن مةذالراممةة إىل تعزيةز قةةد ا  اللجنةة الوةنمةة الةة  كةان مةن القةةر  ت
 .2020و ب/أغو   

وال وألةةةمة الوةةةاممة علةةةى اسةةةتعداد هسةةةتئناف تلةةةا األنشةةة ة حالةةةا توةةةمن الظةةةروف بةةةذلا.  -54
وهةةة ، ا غضةةةون  لةةةا، بصةةةدد است شةةةاف سةةةبل جديةةةدة لتقةةةدا الةةةدعل، مبةةةا ا  لةةةا عةةةن بعةةةد، إىل 

 اللجنة الوةنمة.

لوةةةاعدة ال نمةةةة التقنمةةةةة وت ةةةر  ال وألةةةة الوةةةاممة اسةةةتعداد ال وألةةةمة الوةةةةاممة لواصةةةلة تقةةةدا ا -55
والشو ة إىل اللجنة الوةنمة، مبا ا  لا من أجةل تعزيةز قةد  ا علةى التاقمة  ا ادعةااا  اهنتااكةا  

 والتجاورا  ال  ترت باا مجمع أةراف النزاع ا الممن واإلب   عناا، و قاح للمعايل الدولمة.

 اتستنتاجات والتوصيات -رابعاا  

 .19-اليمن    سو   يتمة ينسانية   العامل، تفاقمت بسأب تفشي توفيد  تسأب الن ا    -56
وت يذذذ ال السذذذ ان عذذذالقني   نذذذ ا  مسذذذل  مرذذذول و    ذذذ ال  ىذذذر  مذذذن العنذذذف تنرذذذوي علذذذ  

 انتكاتات وجتاويتات ىررية حلقوق اإلنسان وانتكاتات للقانون الدويل اإلنساين.

اسذتمرار صذي احلقذا   ضذروراين ملعاجلذة مسذ لة كا من  جل تقاللحنة الو نية وعمل  وجود و  -57
اإلفالت من العقذا    الذيمن. ومذن املكذم ابلتذايل  ن ت فذل اللحنذة الو نيذة، مذن الناحيذة ا ي ليذة 
والوظيفية، استقال ا وحيادها و فافيتكا   تقييم سلوك ايا   را  الن ا . ومن الضذروري  يضذاا 
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يقاهتذذا، و ن صلذذ  ية نتذذا ع مدعومذذة بتحليذذل قذذانوين  ذذامل  ن ت ذذون اللحنذذة الو نيذذة فعالذذة    ق
 يستند ية القانون الدويل.

و يط املفوضية السامية علمذاا ابسذتعداد اللحنذة الو نيذة ملواصذلة تع يذ  قذدرات  عضذا كا  -58
 وموظفيكا، مبا   ذلك ابلتعاون ما املفوضية السامية. وتعرت   يضاا ابلتقدم احملريت   عمل اللحنذة

رت أكذا تالو نية، مثل  سذني اإلبذالع عذن فتلذف  نذوا  انتكاتذات وجتذاويتات حقذوق اإلنسذان الذا 
 ايا   را  الن ا .

 وبغرض تع ي  فعالية اللحنة الو نية و ثرها، تقدم املفوضة السامية التوصيات التالية. -59

 فعل  ايا   را  الن ا  القيام مبا يلي: -60

اللحنة الو نية حىت تتم ن مذن  داء وتيتكذا امذان وفعاليذة،  التعاون ال امل ما أجم) 
وت سذذيما مذذن ىذذالل منحكذذا يم انيذذة الوصذذول ية ايذذا منذذا   الذذيمن، مبذذا   ذلذذك ايذذا  مذذاتن 

 اتحتحايت، وت ويدها ب ل املعلومات الا ترلأكا؛

ة السذامية تنفير ايا التوصيات الواردة   التقارير السابقة املقدمة من املفوضذي بجم) 
وفري  اخلرباء الدوليني واإلقليميني الأاريتين ية جملس حقوق اإلنسان بغية مواصلة املساءلة بفعالية 
عذذن انتكاتذذات وجتذذاويتات حقذذوق اإلنسذذان وانتكاتذذات القذذانون الذذدويل اإلنسذذاين الذذا ترت أكذذا ايذذا 

   را  الن ا .

 وينأغي للح ومة اليمنية القيام مبا يلي: -61

النظذذذر   تع يذذذ  وتيذذذة اللحنذذذة الو نيذذذة ل فالذذذة ا نكذذذا مذذذن  داء دورهذذذا بفعاليذذذة  أجم) 
 ؛بوصفكا آلية مستقلة

ت ويد اللحنة الو نية ابملوارد املالية ال افية لتم ينكا من توسيا نرذاق تواصذلكا  بجم) 
 ن؛وتع ي  يم انية الوصول يليكا، مبا   ذلك من ىالل فت  م اتب فرعية   ايا  حناء اليم

اصاذ تدابري تافيذة وفعالذة حلمايذة الضذحااي والشذكود الذرين يتعذاونون مذا اللحنذة  ءجم) 
الو نية من  ي   ل من    ال التخويف واتنتقام، وتوفري  ماتن آمنة مي نكم فيكا التحدث ما 

 اللحنة الو نية وموظفيكا   ي ار من السرية؛ عضاء 

  ذلذك احلذ    معرفذة احلقيقذة ويحقذاق تفالة ح  الضحااي   اتنتصا ، مبا  دجم) 
 العدالة وجرب الضرر.

 وينأغي للمدعي العام   اليمن القيام مبا يلي: -62

اصذذاذ يجذذراءات منكحيذذة وفوريذذة وفعالذذة بنذذاءا علذذ  التقذذارير والقضذذااي الذذواردة مذذن  أجم) 
 اللحنة الو نية،  ايا تان اجلناة امل عومون؛

 قيقذذات فوريذذة ون يكذذة وفعالذذة   ايذذا قضذذااي انتكاتذذات حقذذوق ضذذمان يجذذراء  بجم) 
 اإلنسان وجتاويتاهتا وانتكاتات القانون الدويل اإلنساين ومقاضاة مرت أيكا، وفقاا للمعايري الدولية.

 وعل  اللحنة الو نية القيام مبا يلي: -63

ت أكذا ايذا مواصلة التحقي    ايا ادعاءات اتنتكاتات والتحاويتات الذا تر  أجم) 
أادئ املوضوعية والشفافية مل  را  الن ا  بنفس اتتساق والدقة، وفقاا للقواعد واملعايري الدولية و 

 والن اهة وال فاءة املكنية؛
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اصاذ ايا التدابري املم نة حلمايذة الضذحااي والشذكود الذرين يتصذلون اعضذا كا  بجم) 
 وموظفيكا؛

املذدين، مبذا   ذلذك   جمذايل العدالذة اتنتقاليذة  مواصلة تع ي  تعاوهنا مذا اتتمذا ءجم) 
 واملساءلة؛

وضا اسرتاتيحية للتواصل من  جل تع ي  الوعي هبا   ايا  حنذاء الذيمن ونشذر  دجم) 
 معلومات عن وتيتكا ودورها؛

ينشذاء م اتذب فرعيذة   ايذذا  حنذاء الذيمن لتيسذري الوصذذول يليكذا واإلبذالع عذذن  هجم) 
  احلاتت.

    


