
 

منظمات املجتمع املدني تطالب األمم املتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة ضد اإلفالت من 

 العقاب على الجرائم في اليمن

على مدى السنوات السبع األخيرة، يعاني الشعب اليمني من عدد ال يحص ى من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان. وحتى 

الخبراء البارزين باألمم املتحدة توثيق كافة الجرائم واالنتهاكات املرتكبة من جانب كل أطراف  الشهر املاض ي، كان بإمكان فريق  

النزاع، وتقديم تقارير عنها ملجلس حقوق اإلنسان؛ األمر الذي يؤكد على التزام األمم املتحدة بمعالجة تفش ي ظاهرة اإلفالت من 

في اليمن أن األمم املتحدة ال تغض الطرف عن معاناتهم. إال أن ذلك العقاب على مثل هذه الجرائم، ويرسل إشارة للمدنيين  

الوضع تغير مؤخًرا؛ إذ تمكنت اململكة العربية السعودية، مدعومة من اإلمارات العربية املتحدة، قادة التحالف العسكري 

بة املحايدة لفريق الخبراء البارزين. للنزاع في اليمن، من الضغط على أعضاء مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة إلنهاء املراق

ونتيجة لذلك الضغط، رفض أعضاء املجلس، بفارق ضئيل، قراًرا كان من شأنه اعتماد تجديد والية فريق الخبراء، األمر الذي 

ل »ضربة مقتل« لجهود املساءلة. وهو ما لخصه السفير الهولندي لدى األمم املتحدة في جنيف بقوله: إن املجلس »خذل 
ّ
 مث

 الشعب اليمني« بإنهائه عمل فريق الخبراء البارزين. 

ال يمكن للمجتمع الدولي الوقوف مكتوف األيدي، والسماح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة األخيرة في جهود املحاسبة على 

رعة التحرك وتشكيل إن املنظمات املوقعة أدناه تدعو الجمعية العامة لألمم املتحدة لس  االنتهاكات وجرائم الحرب في اليمن. 

فاملعاناة التي يتعرض لها املدنيون تتطلب هذه الخطوة؛ للتصدي لإلفالت من العقاب  آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن. 

في النزاع الدائر، وإرسال تحذير واضح للجناة، من جميع األطراف، بأنهم سيحاسبون على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات 

 نون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. الجسيمة للقا

لقد ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك قتل وجرح عشرات اآلالف من املدنيين. 

تي قتلت وجرحت مدنيين ، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات عشرات الهجمات الجوية غير القانونية ال2015فمنذ  

هم التحالف بتسليح  ودمرت أو ألحقت أضراًرا باملنازل واملستشفيات واملدارس واألسواق وغيرها من البنى التحتية املدنية، كما اتُّ

ودعم الجماعات املسلحة وامليليشيات املحلية. وفي املقابل، أطلقت جماعة أنصار هللا الحوثي قذائف الهاون والصواريخ بشكل 

 عن إطالق الصواريخ الباليستية بشكل عشوائي على 
ً

عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن، بما في ذلك املدن، فضال

مناطق مأهولة بالسكان في اململكة العربية السعودية. ومنعت كافة األطراف املتحاربة وصول املساعدات اإلنسانية املنقذة 

وتسبب السلوك اإلجرامي لجميع أطراف النزاع في وفاة آالف املدنيين، مخلًفا أسوأ أزمة    للحياة ملن هم في أمس الحاجة إليها،

 إنسانية في العالم. 

تدعو املنظمات املوقعة أدناه الجمعية العامة لألمم املتحدة لتشكيل هيئة مستقلة ومحايدة من شأنها التحقيق واإلبالغ العلني 

رتكبة في اليمن، مع جمع األدلة وحفظها وإعداد امللفات للمحاكمة الجنائية املحتملة عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي امل

ورغم أهمية مثل هذا التفويض القوي من أجل فضح الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي واملرتكبة في اليمن،   في املستقبل. 

ن استغاللها بشكل فعال في املستقبل للتصدي لإلفالت  ولكن أيًضا من أجل ضمان أن السبل املحتملة للمساءلة الجنائية يمك

 من العقاب وضمان اإلنصاف الفعال للضحايا. 



ورغم طموح هذا الهدف، إال أن الجمعية العامة سبق وارتقت ملستوى التحدي حينما تطلبت االنتهاكات الجسيمة والواسعة 

جمعية العامة آلية دولية محايدة ومستقلة لجمع وحفظ ، شكلت ال 2016النطاق واملستمرة ذلك. على سبيل املثال، في عام  

ل مجلس حقوق اإلنسان 2018وتحليل األدلة املتعلقة بأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي واملرتكبة في سوريا. وفي عام  
ّ
، شك

 تملة بحق مسلمي الروهينجا. واإلبادة الجماعية املح  2017آلية مماثلة مليانمار في أعقاب الجرائم املرتكبة بحق اإلنسانية عام  

ا للحاجة امللحة للمساءلة في اليمن، طالبت عشرات الدول األعضاء في األمم املتحدة بالفعل املجتمع الدولي على »العمل 
ً
وإدراك

 الجاد من أجل استكشاف املزيد من اآلليات البديلة« لرصد حالة حقوق اإلنسان. 

لألمم املتحدة، بل يجب عليها، تشكيل آلية املساءلة في اليمن وضمان تزويدها باملوارد  بإمكان الدول األعضاء في الجمعية العامة  

الكافية ألداء مهمتها. إنه أقل ما يمكن فعله ألولئك الذين تحملوا معاناة ال حّد لها على مدار سبع سنوات. إن شعب اليمن 

 ت العمل. بحاجة للعدالة، وتبدأ العدالة بالتحقيقات واملساءلة. لقد حان وق 
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