
هة إىل 
ّ
ي باليمن المنشأ بموجب قرار   اإلمارات العربية المتحدةقائمة المسائل الموج

اء البارزين المعن  من قبل فريق الخبر

 (  (A/HRC/RES/45/15مجلس حقوق اإلنسان  

 

I.   المقدمة 

ي 
 
اء البارزين ف ي أرسلها فريق الخبر

ي يّود الحصول عىل إجابات    2021حزيران/يونيو  10باإلضافة إىل قائمة المسائل السابقة الت 
والت 

وا 
ّ
ي عليها، تفضل

 
ي    المتحدةالعربية  اإلماراتموّجه إىل المرفق طّيه الطلب ال بالنظر ف

 
درج اإلجابات ف

ُ
للحصول عىل معلومات إضافية. ست

ي ترغب تقرير فر 
اء البارزين المرفوع إىل مجلس حقوق اإلنسان، باستثناء أي معلومات الت  أن تحافظ  اإلمارات العربية المتحدة يق الخبر

 عىل رّسيتها.  

اء ي موعٍد أقصاه   البارزين  سيكون فريق الخبر
 
ي الرد ف

ا لتلق 
ً
اء 2021 آب/أغسطس  26ممتن  عىل ذلك، يجدد فريق الخبر

ً
  البارزين . عالوة

ي أي بيانات أخرى قد ترغب 
ي تقديمها. اإلمارات العربية المتحدة طلبه بتلق 

 
 ف

II.  
ّ
 اإلمارات العربية المتحدةهة إىل قائمة المسائل الموج

 

اء البارزين . أ  تطبيق توصيات فريق الخبر

 

ي   .1
اء البارزين، الصادر ف  ي  2020أيلول/سبتمبر   28يحتوي تقرير فريق الخبر

اع ف  ، عىل نتائج الحقائق وعىل التوصيات ألطراف الب  

ي اتخذتها 
ي تقرير  اإلمارات العربية المتحدة اليمن. يرجر وصف الخطوات الت 

ي وردت ف 
ي الحاالت الت 

اء   فريق للتحقيق ف  الخبر

   .فريقالالبارزين ولمحاسبة الجناة ولمنع تكرار هذه الحاالت ولتطبيق توصيات 

 

 الدعم العسكري   . ب

 

ي  .2
اء البارزين عن امتنانه للحصول عىل معلوماٍت حول الدعم العمليات  رها    يعرب فريق الخبر

ّ
ي توف

ات الت 
ّ
وطبيعة األسلحة والمعد

ي محافظات الجنوب.  
ي وف  ي الساحل الغرتر

حة ف 
ّ
 اإلمارات العربية المتحدة إىل الجماعات المسل

 

 االحتجاز   . ج

 

ي   .3
ي مرافق االحتجاز الت 

ا لو حصل عىل توضيح حول انخراط قوى اإلمارات العربية المتحدة ف 
ً
اء البارزين ممتن سيكون فريق الخبر

ي ذلك معلومات حول السلطة المفّوضة من الحكومة اليمنية.  يتد
 رها سلطات حكومة اليمن بما ف 

ا لو حصل عىل توضيح حول دعم اإلمارات العربية المتحدة  .4
ً
اء البارزين ممتن العسكرية، كألوية   للجماعاتوسيكون فريق الخبر

موت  ق وشبوة حض 
ّ
 المدنيي   واحتجازهم.  اعتقال عمليات ب ، وتشمل معلومات حول الدعم المتعل

 

 


