
 
 

  

  

حدة مم�  مجلس    والعشر �ن السادسة الدورة :��سان ��قوق  املت

   لليمن الشامل الدوري )ستعراض : السادس البند

  ��سان ��قوق  اليمنية والشبكة ��سان حقوق  ساتالدر  القا0رة مركز 

  ٢٠١٤ يونيو ١٩

�قوق  اليمنية الشبكة رئ�س ،�الب� القادر عبد :قدم�ا�   "!سان 

  

�قوق  اليمنية والشبكة "!سان حقوق  لدراسات القا+رة مركز ُيرحب��1ومة بقبول  "!سان � ملعظم اليمنية ا

�وار عCI السلFG التغيCD بBتائج تفاؤلنا ورغم .الشامل الدوري لالستعراض توصيات� مجال NO ومخرجاتھ الوط�F ا

 ^غCDات فرض خالل�ا من يمكن ال]F التارZخية فرصةال +ذه فقدان م1انيةإ حيال القلق Uساورنا أنھ إال "!سان، حقوق 

�قوق  معززة كثCDة��1ومة تظ�ر bحيان من كثCD ففي ."!سان � ال لكefا بتوصياتكم، النظرZة الناحية من الcdام�ا ا

طبيق�ا تلcdم طوات تتخذ لم فFk .الواقع ارض عNi بت    .التوصيات +ذه تنفيذ عNi حرص�ا عن تن�l جادة خ

�1ومة ندعو و+نا�طة ضمن قبلenا ال]F التوصيات mافة لدمج ا �ة زمنية خpوا NO اتيجية إطارCdقوق  الوطنية "س�� 

   .٢٠١٤ esاية قبل مefا rنenاء املزمع "!سان

حل توضع أن يBبNy ال]F ال�امة التوصيات من عدد ثمة    :بيefا ومن فوري }ش1ل تنفيذ م

حقيق مستقلة دولية �|نة ^شكيل • طة لد{eا ي1ون  ٢٠١١ enاmاتان NO للت حددة ملموسة خ  .م�مenا ةملمارس وم

طاملا �1ومة استمرت ف�حاسبة مساءلة ع�i قدر�eا أو رغبenا عدم إظ�ار NO ا  املتظا+رZن آلالف قتلوا من وم

حقيق ضمان الدو�N ا�|تمع وعNi السلميDن حقيقات خالل من ال��ايا ل�ؤالء العدالة ت  .الدولية الت

�قوق  وطنية مؤسسة إ!شاء إ�� الرامية ا�|�ود مواصلة •� مبادئ مع يتما��� بما مستقل }ش1ل ^عمل "!سان 

حقيق العراقيل وضع وعدم بار�س  مع و�ال�شاور  وامل�نية ا�|دارة أساس ع�i أعضا�eا اختيار وضمان .ذلك لت

�ز�ية rنتماءات ع�i بناءً  التقسيم أساس ع�i ول�س املد!ي ا�|تمع�   .mاملعتاد ا

طبوعات ال��افة قانون  وتب�F ."عالم ووسائل ال��فيDن ع�i ال�|مات وقف  •  السم�N عالم"  وقانون  وامل

  .الدولية واملعايCD تتما��� طرZقةب والبصري 

حددة ضمانات وضع • �ماية م� لتنفيذ حقيقية ضمانات وإيجاد الدستوري، طار"  ضمن !سان" حقوق  

�وار مخرجات�حقوق  املتعلقة ا    .!سان" ب

�رZة القمعية bساليب وقف  •� DالتعبC عتقاالت السلمية والفعالياتrو�األخص السياسية و NO اليمن جنوب.   



 
 

�ايا عدادأ وارتفاع املس�� العنف ستمرارال  حد لوضع ةالدول بالcdامات الوفاء  •p ،روب�� +مأ أن نرى  إذ ا

�روب نطاق ا^ساع سبابأ��1 الcdام عدم +و ا��قوقية بتع�دا�eا ومةا� ."صعده" قضية ملف بإغالق ا

�قوق  الدولية املعايCD احCdام طرZق عن "ر+اب مش1لة بمعا�|ة التع�د •� عن الفوري والكف "!سان 

 .العزل  املدنيDن ¤eا يتواجد ال]b Fماكن ضد ا�|ما£N العقاب لياتآ وmافة طيار دون  الطائرات استخدام

 .ل�م التعرض وعدم "!سان حقوق  عن املدافعDن حماية تضمن جدية لياتآ وضع ضمان •

•  ًCDاوأخ F�¥ادة نوZقوق  السامية املفوضية دور  فعالية بز��  .باليمن "!سان 

 الرئ�س سيدي اشكرً 


