األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

A/HRC/30/L.1
Distr.: Limited
24 September 2015
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثون
البند  10من جدول األعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات
المملكة العربية السعودية (باسم مجموعة الدول العربية) ،اليمن* :مشروع قرار

 .../30تق ددديم المس دداعدة التقني ددة ل ددء ال دديمن وبن دداء قدراتد د د د مي دددان حق ددوق
اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتش ــد مبيث ــاق األم ــم املتح ــدة واإلع ــإلن ال ــاملا ق ــوق اإلنس ــان وم ا ــدا حق ــوق
اإلنسان ذا الصلة،
وإذ يشري إىل قرارا جملس األمن  )2011(2014املؤرخ  21تشرين األول/أكتوبر 2011
و )2012(2051امل ـ ـ ـ ـ ــؤرخ  12حزيران/يوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2012و )2014(2140امل ـ ـ ـ ـ ــؤرخ  26شـ ـ ـ ـ ـ ــبا /
فرباي ـ ـ ــر  2014وق ـ ـ ـ ـرارا جمل ـ ـ ــس حق ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان  19/18امل ـ ـ ــؤرخ  29أيلول/سـ ـ ـ ــبتمرب 2011
و 29/19امل ــؤرخ  23آذار/م ــار  2012و 22/21امل ــؤرخ  27أيلول/سـ ــبتمرب  2012و32/24
املؤرخ  27أيلول/سبتمرب  2013و 19/27املؤرخ  25أيلول/سبتمرب ،2014
وإذ يشري أيضاً إىل قرار جملس األمن  )2015(2216املؤرخ  14نيسان/أبريل ،2015
وإذ يســلم ب ـ ن ت زيــز حقــوق اإلنســان واايت ــا عــامإلن أساســيان لضــمان ن ــا عدالــة نزي ـ
ومنصف والتوصل يف هناية املطاف إىل حتقيق املصا ة واالستقرار يف البلد،
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وإذ يرحـ بقبـول األحـزاا السياسـية اليمنيـة إكمـال عمليـة االنتقـال السياسـا علـا أســا
مبـادرة جملـس الت ـاون اجليوــا وآليـة تن يـؤ ا ،ويؤكـد ا اجــة إىل تن يـؤ التوصـيا املقدمـة يف الو يقــة
اجتامية ملؤمتر ا وار الوطين وإمتا صياغة دستور جديد،
وإذ يرحـ أيض ـاً بنتــا ا اجتمــاح األحـزاا السياســية اليمنيــة الــؤا عقــد يف الريــا يف 17
أيار/مــايو  2015إلجيــاد حــل سياســا للن ـزاح يف الــيمن علــا أســا مبــادرة جملــس الت ــاون اجليوــا
ونتــا ا م ـؤمتر ا ــوار الــوطين وق ـرار جملــس األمــن  )2015(2216واجل ــود الــهل يبــؤاا األم ـ ال ــا
ومب و اجاص لليمن،
وإذ يش ــري إىل دعوت ـ ـ بش ـ ـ ن التحقي ــق يف تي ـ ـ ح ــاال االنت اك ــا والتو ــاوحلا
اإلنسـ ــان وانت اكـ ــا القـ ــانون الـ ــدو اإلنسـ ــاي والـ ــدعوة ذا الصـ ــلة الـ ــهل وج ـ ــا م ـ ــو
املتحدة الساما قوق اإلنسان،

ق ــوق
األمـ ــم

وإذ يرحـ باملرســو الر اســا رقــم  13املــؤرخ  7أيلول/ســبتمرب  2015الــؤا يقضــا بت يـ
أعضاء جلنة التحقيـق الوطنيـة املسـتقلة مـن أجـل التحقيـق يف تيـ االنت اكـا السـابقة واالنت اكـا
الهل ارتكبت منؤ أيلول/سبتمرب  ،2014وفقاً لقرارا جملس حقوق اإلنسان  32/24و،19/27
وإذ ي ــدر مـ ــا جـ ــاء يف تقـ ــارير مكت ـ ـ تنسـ ــيق الشـ ــؤون اإلنسـ ــانية مـ ــن أن حالـ ــة الط ـ ـوار
اإلنسانية الرا نة تؤ ر يف التمت با قوق االجتماعية واالقتصادية،
وإذ يإلح ـ التوق ــف مؤقتـ ـاً ع ــن تق ــدع املس ــاعدة التقني ــة وبن ــاء الق ــدرا يف مي ــدان حق ــوق
اإلنسان بسب التد ور يف ا الة السياسية واألمنية يف اليمن،
 -1حي ــيم علمـ ـاً بتقري ــر م ــو األم ــم املتح ــدة الس ــاما ق ــوق اإلنس ــان ع ــن حال ــة
حقــوق اإلنســان يف الــيمن( ،)1وبالنقــال الــؤا ج ــر أ نــاء الــدورة الثإل ـ الــس حقــوق اإلنس ــان
وكــؤلب ببيــان ا كومــة اليمنيــة وت ليقاقــا بش ـ ن التقريــر ومــا أبدت ـ مــن اســت داد للت ــاون م ـ األمــم
املتحدة وامل وضية السامية؛
 -2ي ــرا عــن بــال قلقـ إحلاء التوــاوحلا واالنت اكــا اجطــرية للقــانون الــدو قــوق
اإلنس ـ ــان والق ـ ــانون ال ـ ــدو اإلنس ـ ــاي يف ال ـ ــيمن واملتمثل ـ ــة يف جل ـ ــوء ميليش ـ ــيا ص ـ ــا وا ـ ــو ا إىل
اس ــت دا القـ ــوة املس ــلحة ضـ ــد ا كومـ ــة لتحقي ــق أ ـ ــداف سياسـ ــية ،ويف اس ــتمرار نيـ ــد األط ـ ــال
مبا خيالف امل ا دا الدوليـة ،واتتطـاف الناشـط السياسـي  ،واعتقـال الصـح ي  ،وقتـل املـدني ،
ومنـ ـ ـ وص ـ ــول اإلغا ـ ــة وامل ون ـ ــة اإلنس ـ ــانية ،وقطـ ـ ـ إم ـ ــدادا الك رب ـ ــاء واملي ـ ــا  ،وااوم ـ ــا عل ـ ــا
املستش يا وسيارا اإلس اف؛
 -3يـدعو تيـ األطـراف يف الــيمن إىل احـرتا التزاماقــا مبوجـ القــانون الــدو
اإلنسان والقانون الدو اإلنساي وك الة وصول املساعدة اإلنسانية إىل السكان املتضررين؛

قــوق
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 -4ي ــدعو ا كوم ــة إىل ات ــاذ ت ــدابري ماي ــة امل ــدني  ،وم ــا يناس ـ ـ م ــن اإلج ـ ـراءا
لضـ ــمان إج ـ ـراء حتقيقـ ــا ف الـ ــة يف تي ـ ـ قضـ ــايا انت اكـ ــا و ـ ــاوحلا حقـ ــوق اإلنسـ ــان وانت ـ ــا
القـ ــانون الـ ــدو اإلنس ـ ــاي ،مب ـ ـا يف ذل ـ ــب حـ ــاال ال ن ـ ــف ضـ ــد الص ـ ــح ي واحتوـ ــاحل الص ـ ــح ي
والناشط السياسي ؛
 -5ي ــدعو تي ـ ـ األط ـ ـراف يف الـ ــيمن إىل تن يـ ــؤ ق ـ ـرار جملـ ــس األمـ ــن )2015(2216
بالكامــل الــؤا سيس ـ م يف حتســن حالــة حقــوق اإلنســان ،ف ــو يتضــمن دواعــا قلــق حمــددة ويوج ـ
مطالـ م ينــة إىل ميليشـيا صــا وا ــو ا لإلفـرا عــن الســوناء السياسـي والصــح ي واال ـرا
يف ال ملية السياسية بطريقة سلمية ودميقراطية شاملة للومي ؛
 -6يطال ـ اجلماع ــا املس ــلحة بوض ـ حــد لتوني ــد األط ــال واس ــت دام م ،وتس ـري
اان ــدين م ــن م بال ــل ،وي يـ ـ اميـ ـ األطـ ـراف الت ــاون مـ ـ األم ــم املتح ــدة إلع ــادة إدم ــاج م يف
جمتم ـ ــاقم ،مبراعـ ــاة التوصـ ــيا ذا الصـ ــلة الـ ــهل قـ ــدم ا األم ـ ـ ال ـ ــا يف تقريـ ــر املت لـ ــق باألط ـ ــال
والنزاح املسل ()2؛
 -7يكـ ــرر الت كيـ ــد علـ ــا ت ـ ــدا والتزامـ ــا حكومـ ــة الـ ــيمن بت زيـ ــز واايـ ــة حقـ ــوق
اإلنســان جلمي ـ األف ـراد املوجــودين علــا أراضــي ا واجاض ـ لواليت ــا ،ويــؤكر ،يف ــؤا الصــدد ،ب ـ ن
اليمن طرف يف االت اقية الدولية للقضاء علـا تيـ أشـكال التمييـز ال نصـرا ،وات اقيـة القضـاء علـا
تيـ أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ،وال ــد الــدو اجــاص بــا قوق املدنيــة والسياســية ،وال ــد الــدو
اجــاص بــا قوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،وات اقيــة منا ضــة الت ــؤي وغــري مــن ضــروا
امل امل ـ ـ ــة أو ال قوب ـ ـ ــة القاس ـ ـ ــية أو الإلإنس ـ ـ ــانية أو امل ين ـ ـ ــة ،وات اقي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الط ـ ـ ــل والربوتوكـ ـ ـ ـول
االتتي ـ ــاري امللحقـ ـ ـ ب ـ ــا واملت لقـ ـ ـ باشـ ـ ـرتا األط ـ ــال يف املناحلع ـ ــا املس ـ ــلحة وببيـ ـ ـ األط ـ ــال
واســتلإلل األط ــال يف البلــاء ويف املـواد اإلباحيــة ،وات اقيــة حقــوق األشـ اص ذوا اإلعاقــة ،ويتطلـ
إىل مواصلة ا كومة بؤل ج ود ا الرامية إىل ت زيز حقوق اإلنسان واايت ا؛
 -8ي ــرا عــن بــال قلق ـ إحلاء تــد ور ا الــة اإلنســانية يف الــيمن ،وعــن تقــدير للــدول
املاحن ــة ،وي يـ ـ ب ــااتم ال ــدو أن يق ــد ال ــدعم امل ــا إىل تط ــة االس ــتوابة اإلنس ــانية يف ال ــيمن
ل ا  ،2015وي ا بت دات ا نداء األمم املتحدة اإلنساي ذا الصلة؛
 -9ي ــدعو تيـ ـ ي ــا من وم ــة األم ــم املتح ــدة ،مب ــا في ــا امل وض ــية الس ــامية وال ــدول
األعض ــاء ،إىل املس ــاعدة يف ال ملي ــة االنتقالي ــة يف ال ــيمن ،بوس ــا ل من ــا ت ب ــة امل ـ ـوارد مل اجل ــة آ ــار
ال نــف والتصــدا للتحــديا االقتصــادية واالجتماعيــة الــهل يواج ــا الــيمن ،بالتنســيق م ـ اجل ــا
املاحنة الدولية ووفقاً ملا حتدد السلطا اليمنية من أولويا ؛
__________
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 -10يــدعو امل ــو الســاما إىل تقــدع املســاعدة التقنيــة وال مــل م ـ حكومــة الــيمن يف
جمال بناء القـدرا  ،وحتديـد جمـاال املسـاعدة اإلضـافية لتمكـ الـيمن مـن الوفـاء بالتزاماتـ يف جمـال
حقوق اإلنسان ،وتقدع املساعدة إىل جلنة التحقيق الوطنية املستقلة يف عمل ا ،حس االقتضاء؛
 -11يطل ـ إىل امل وضــية الســامية أن تقــد إىل جملــس حقــوق اإلنســان يف دورت ـ الثالثــة
والثإل ـ تقري ـراً مرحلي ـاً عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف الــيمن وعــن متاب ــة تن يــؤ ــؤا الق ـرار وق ـرارا
االس السابقة ذا الصلة.
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