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 األمم املتحدة بشأن اليمن  تطالب بتحرك عاجل منحقوقية    نظماتم

 بشأن اليمن  آلية تحقيق جديدة  تشكيل  على   باألمم املتحدة  الجمعية العامة  مجموعة تحث  60أكثر من  

 

ينبغي على الجمعية نه  أ  في بيان مشترك  لحقوق اإلنسان  ةمنظم  06أكثر من    ،2021ديسمبر/ كانون الثاني    2اليوم،    قالت 

ل السرعة  وجه  على  تتحرك  أن  اإلنسان   تشكيل العامة  لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات  على  األدلة  وحفظ  لجمع  تحقيق  آلية 

 إنما   ،إلفالت من العقاب في اليمنل  لن يكون فقط بمثابة دعم   التقاعس عن التحرك  ، محذرة من أنقوانين الحرب في اليمنلو 

مجلس   إخفاق  ظل  في  ،  ثمة حاجة ملحة لهذه الخطوةأن    الرتكاب مزيد من االنتهاكات وجرائم الحرب.   خضر أ  ضوء  عتبرسي

ى جر أ  ذيال  لفريق الخبراء البارزين تفويض املمنوح  في تجديد ال  املاض ي   األمم املتحدة في أكتوبر/تشرين األول ب حقوق اإلنسان  

أكثر  مدى  أطراف    على  من جانب كافة  الدولي  القانون  انتهاكات  من  وغيرها  الحقوق  انتهاكات  في  أربع سنوات تحقيقات  من 

 . تقارير حولها ورفع  ،النزاع في اليمن

بيانو  العامةب   األعضاء  193الـ    دول لل  اليوم  وجهامل  املنظمات  بحسب  اليمن "   :الجمعية  في  املدنيون  لها  التي تعرض  املعاناة 

جميع من تحذير واضح ملرتكبي االنتهاكات  توجيهو  ،اتخاذ هذه الخطوة للتصدي لإلفالت من العقاب في النزاع الدائرتقتض ي 

الدولي  للقانون  الخطيرة  االنتهاكات  من  وغيرها  الحرب  للمساءلة على جرائم  بأنهم سيخضعون  والقانون   اإلنساني  األطراف 

للشعب اليمني أن األمم   تثبتدائمة جديدة    تحقيق  األعضاء استحداث آلية  ينبغي على الدول لذا    " . الدولي لحقوق اإلنسان

 . بحقهمالجرائم واالنتهاكات املرتكبة    نع وأنها تدعم املساءلة الدولية  ،املتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم

قوية ضد تقرير الخبراء من جانب اململكة العربية السعودية بدعم   مناصرةتصويت مجلس حقوق اإلنسان نتيجة حملة  جاء

 من الحلفاء.   ا وغيرهم  -  التحالف العسكري في نزاع اليمن  ا تئدقا  -  من اإلمارات العربية املتحدة

فصل ويسمح بأن يكون ذلك التصويت الكلمة ال  ،كتوف اليدينمالوقوف  املنظمات أن "املجتمع الدولي ال يستطيع    واعتبرت

 تشكيل الجمعية العامة لألمم املتحدة على    نظمات حثت امللذا    ".جهود املساءلة على االنتهاكات وجرائم الحرب في اليمن  بشأن 

أ  للتحقيقآلية مستقلة وحيادية   اليمنا  تعديات علىاالنتهاكات وال  خطرفي  في  املرتكبة  الدولي   تقرير علني   إعدادو   ،لقانون 

 امللفات ملقاضاة جنائية محتملة في املستقبل.   إعدادعليها و   الحفاظجمع األدلة و   ،حولها. وفي الوقت نفسه

أمام العالم.  -  كبة في اليمنتبأن "مثل هذا التفويض مطلوب لضمان فضح االنتهاكات الخطيرة املر  في بيانها املنظماتوأردفت 

الجرائم املنصوص عليها بموجب القانون الدولي  ناملحتملة للمساءلة ع ساراتاستغالل امل أيًضا بل يمكن ،فحسب هذا ليس

 في املستقبل للتصدي لإلفالت من العقاب  
ً
 فعاال

ً
 انتصاف فعال للضحايا". وضمان  استغالال

النطاق وممنهجة، من ضمنها   انتهاكات واسعة  اليمن  في  النزاع  أطراف  ارتكبت كافة  القتلى  عشر سقوط  لقد  من  ات اآلالف 

السعودية واإلمارات عشرات الضربات الجوية غير   بقيادةالتحالف    شن،  2015صفوف املدنيين؛ فمنذ عام    بينوالجرحى  

البنى  من  وغيرها  واألسواق،  واملدارس،  واملستشفيات،  املنازل،  وتدمير  املدنيين  وجرح  مقتل  عن  أسفرت  التي  املشروعة 

   أضرارالتحتية املدنية أو إلحاق  
 
ت قوات أطلقكما    وساند جماعات وميليشيات ارتكبت انتهاكات خطيرة.  التحالف  حبها، وسل

 الحوثيين قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وغيرها من الصواريخ 
ً
من بينها مدن  ،على مناطق ذات كثافة سكانية عشوائيا

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27636&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx


 

باليستية   اليمن، وأطلقت صواريخ   في 
ً
بالسكان  عشوائيا آهلة  مناطق  و   على  السعودية.  املتحاربة  عمدتفي  منع   األطراف    إلى 

السلوك اإلجرامي لجميع أطراف النزاع أودى هذا  ذ األرواح من الوصول إلى الذين يحتاجونها.   قاملساعدات اإلنسانية التي ُتن

 ، حسب نص البيان. في العالم  أزمة إنسانيةب في اليمن بأسوأ  بحياة آالف املدنيين وتسب  

االنتهاكات واسعة النطاق واملتواصلة لحقوق   ملواجهة  اشجاعً   املرة األولى التي تتخذ فيها الجمعية العامة إجراءً   لن تكون   هذه

وفق خطورة    شدمستقلة لجمع وحفظ وتحليل األدلة على الجرائم األ محايدة و آلية دولية    تم تشكيل   2016اإلنسان؛ ففي  

الدولي    تصنيف وفي  افي سوري   املرتكبةالقانون  اإلنسان  ،  2018.  حقوق  مجلس  مليانماراستحدث  مشابهة  أعقاب  آلية  في 

 .2017م  ااملحتملة التي ارُتكبت ضد املسلمين الروهينغيا ع  الجماعية  الجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة

 من عشرات الدول األعضاء في األمم املتحدة للحاجة امللحة للمساءلة في اليمنو 
ً
املجتمع الدولي ن   أ  صرحتسبق أن  ،  إدراكا

ال لآلليات"   يرمي إلى  يجب أن "الشعب   أن  كما أكدت املنظمات الحقوقية مراًرا    " للمساءلة في اليمن.البديلة  استكشاف فع 

  "التحقيقات واملساءلة.ب  العدالة. وتبدأ  اليمني بحاجة للعدالة

 للتحرك.   لقد حان الوقت 

 . هناعلى البيان املشترك  والتوقيع     يمكن االطالع

 مؤيدة للبيان املشتركحقوق اإلنسان  ل  رائدة  تعليقات من منظمات

اإلرادة السياسية.   إلى  بلآلية مماثلة،    تشكيل ال نحتاج إلى معجزة ل" س كاالمار، األمينة العامة ملنظمة العفو الدولية:  اأني

ز جهودهاونطلب من الجمعية العامة أن ت فلن نرى في األفق نهاية لهذا  ،وتتخذ إجراًء اآلن. إذا واصلت الدول غض الطرف عز 

النزاع الرهيب الذي تسبب بمعاناة ال توصف للرجال والنساء واألطفال في اليمن. وما برح اليمنيون يطرقون جميع األبواب 

 رفاه املاليين بين أيديها".   أن  إذ    –تسرع في اتخاذ هذه الخطوة ساءلة والعدالة. والدول األعضاء مدينة لهم بأن  للمطالبة بامل

ذراع مجلس حقوق   "ال يجوز أن يكون نجاح الحكومة السعودية في لي  هيومن رايتس ووتش: ـ  نيث روث، املدير التنفيذي ليك 

في اليمن هو الكلمة الاإلنسان التابع لألمم املتحدة إلنهاء تدقيق ؛ فطوال فصله في سلوك السعوديين والحوثيين وسواهم 

 بال شفقة بحقوق اإلنسان وحياة البشر. ومن شأن اإلفالت من    نازعينأبدى جميع األطراف املت  ،سنوات
ً
في اليمن استهتارا

ال إلى  ح أن تصحح الجمعية العامة لألمم املتحدة هذه الخطوة الخطيرة 
 
. ومن املل

ً
. وعليها وراءالعقاب أن يزيد األمور سوءا

 . "ضاة في املستقبلتكوين فريق تحقيق لجمع الحقائق واإلبالغ عنها وجمع وحفظ األدلة للمقا

"ينبغي على الجمعية العامة لألمم املتحدة أن تتحرك اآلن وتنش ئ حقوق اإلنسان:  لراضية املتوكل، رئيسة منظمة مواطنة  

اليمن في مساندة   
ً
الدولي جادا املجتمع  لليمن. فإذا كان  اآلية  إنهاء  يكون  أن  أولى ، يجب  املساءلة  العقاب ودعم  من  إلفالت 

ن على و ومن ضمنهم التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات، والحوثي  ،مساءلة جميع األطراف املتحاربة  ينبغأولوياته. وي

 املدنيون".   عاشهااملعاناة التي  

ن: إما أن  ي  "إن الدول األعضاء في األمم املتحدة أمام خيار  :  الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  يبه

بمواصلة ارتكاب الفظائع   –بمن فيهم الجماعات املسلحة الحوثية    –  النزاع  طرافأسمح لجميع  تالسعودي و رضخ للضغط  ت

 تخذ إجراًء لحماية الشعب اليمني وضمان املساءلة". تأن    وإمامع إفالت تام من العقاب،    األخرى تلو  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://iiim.un.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
https://iiim.un.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
https://iimm.un.org/
https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20211029/Q6aqNumRzGvC/cwBWl2yDMyoq_en.pdf
https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20211029/Q6aqNumRzGvC/cwBWl2yDMyoq_en.pdf
https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20211029/Q6aqNumRzGvC/cwBWl2yDMyoq_en.pdf
https://www.hrw.org/news/2021/12/02/civil-society-groups-demand-urgent-un-action-against-impunity-yemen-crimes


 

وباء أكثر من ست سنوات    منذتفش ى  ي  ما زال"   الحماية:ولية عن  ئسافيتا بوندي، املديرة التنفيذية للمركز العاملي للمس

البارزين فجوة  الخبراء  مهمة فريق  إنهاء  اليمن. وقد فاقم  في  املرتكبة  الفظائع  من  ُيحص ى  العقاب على عدد ال  من  اإلفالت 

ن باتخاذ إجراء املساءلة هذه. وتتحمل الجمعية العامة لألمم املتحدة مسؤولية عن حماية الشعب اليمني، وعن التحرك اآل 

واملساءلة".  العدالة  سادت  إذا  إال  اليمن  في   
ً
ممكنا السالم  يصبح  ولن  جديدة.  دائمة  مساءلة  آلية  إلنشاء   عاجل 

 

 لترتيب مقابلة أو طلب معلومات إضافية يرجى االتصال بـ: 

 :هيومن رايتس ووتشـ  ل

( شاربونو:  لويس  نيويورك،  اإللكتروني:  1+-646-591-5178(  هاتففي  البريد  أو   ، charbol@hrw.org 

 francow@hrw.org ، أو البريد اإللكتروني:  1+-929-301-9700(  هاتففي نيويورك، وداد فرانكو: )

 : مواطنة لحقوق اإلنسانـ  ل

أو البريد اإللكتروني: )واتساب(  +  967-711-404-790  أو،  + 967-775-546-904(  سغنالهاتف/الفقيه: )في صنعاء، أسامة  

 .orgmwatanaoalfakih@ 

 ة:ملنظمة العفو الدولي

، جس أوين: sherine.tadros@amnesty.org، أو البريد اإللكتروني 1+-929-339-9523( هاتففي نيويورك، شيرين تادرس: )

Jess.owen@amnesty.org  ، أوpress@amnesty.org ، 

 : ت حقوق اإلنساندراسالملركز القاهرة 

  jsmith@cihrs.orgأو البريد اإللكتروني    41+-(0) -76-340-2456(  هاتف)  جيرمي سميث:  ،في جنيف  

 : الحمايةولية عن  ئللمركز العاملي للمس و 

( بيتالواال:  اإللكتروني:  1+-718-207-8440(  هاتفجهان  البريد  أو   ،jpittalwala@globalr2p.org 
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