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الخبراء البارزين  بتجديد والية فريقسان التابع لألمم المتحدة مجلس حقوق اإلن قيامضرورة  اليمن:
 وتعزيزها

 صاحب المعالي،

ين ز الخبراء البار  والية فريقنحث نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، حكومتكم على دعم تجديد 
؛ تشديد اللهجة بشأن المساءلةو  ،اإلبالغ التي يعتمدهاآلية تحسين وتعزيزها، من خالل  المعني باليمن

 لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، ،التاسعة والثالثين القادمة، واعتبار ذلك أولوية في الدورة
 .القادم أيلول/سبتمبر 27و 10بين التي ستنعقد 

منذ الدورة السادسة "، التي صنعها اإلنسان وحده الكارثةما زالت الظروف المتدهورة والمروعة نتيجة هذه "
وأرواحهم.  ماليين المدنيين في اليمنرفاه  إنشاء الوالية، تهّددالتي تقرر فيها  والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان

الخروقات استمرار  سوءًا بسبب الظروف وتزداد هذهاليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.  فحّولت
 الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. الفادحة والمنتشرة للقانون واالنتهاكات 

المساعدات اإلنسانية بوتيرة منتظمة، فضاًل عن تقييد قد دأبت أطراف النزاع، طيلة العام الماضي، على ف
التحرش و  ،تحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفياتالهجمات متكررة على المدنيين والبنية تنفيذ 

. )لمزيد العشوائية واإلعدام إلى جانب عمليات القبض والحجز، وتخويفهمقوق اإلنسان ح عن بالمدافعين
 طالع على الملحق المرفق(.إلمن المعلومات، يرجى ا

بشأن  نزيهة تحقيقاتإجراء في أطراف النزاع  فشلت جميعمن هذه االنتهاكات واسعة النطاق،  الرغموعلى 
العسكريين جميع عن  بالعفو" أمرًا ملكياً  مؤخراً المملكة العربية السعودية أصدرت بل و . تلك االنتهاكات

[ من جميع العقوبات العسكرية 2015 نيسان/في أبريل بدأتالتي ]‘ إعادة األمل’شاركين في عملية الم
إن كانت  ،لعفوفرض أي حدود على اولم يوضح القرار الشامل والغامض والمسلكية الصادرة بحقهم." 

 موجودة أصاًل.
 
 بد أن يواصل المجتمع األزمات اإلنسانية، ال في ظل تزايد أعداد ضحايا االنتهاكات في اليمن وتدهورو 

مساءلة وضمان  للقانون الدولي من أجل ردع انتهاكات جميع أطراف النزاع المستمرة جهوده ويعززهاالدولي 
ألداء الخبراء البارزين لفريق حاليًا  المتاح مقترفيها. فضاًل عن ذلك، فنحن نشعر بالقلق من محدودية الوقت

 كل االنتهاكات المزعومة.بشأن وضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل  واليته

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22025&LangID=E
https://www.thenational.ae/world/gcc/saudi-arabia-s-king-pardons-soldiers-fighting-in-yemen-1.749094


  
تتبنى الدول األعضاء في  ال بد أنلمساءلة، تحقيق االرامية إلى لمصلحة الجهود الحقيقية والفعالة و 

الحيوي الخبراء البارزين في عمله فريق يكفل استمرار  ا  التاسعة والثالثين، للمجلس قرار  الدورة القادمة،
اإلنسان والقانون  لدولي لحقوق للقانون التحقيق في كل الخروقات واالنتهاكات المزعومة والمتمثل في ا

 المسؤولين. هوية وتحديد والظروفالحقائق  استجالءفي و  الدولي اإلنساني

الحالية على نحٍو فعال، ينبغي أن يطالب القرار أداء مهامه الخبراء البارزين فريق  يواصل، وحتى كذلك
 الخبراء البارزين بأن:فريق 

في دورته الثانية  مباشرةً حوار تفاعلي، إلى مجلس حقوق اإلنسان ، عبر شامالً  تقريرًا مكتوباً يقدم  •
 واألربعين )بداًل من تقديم المفوض السامي التقرير باسم المجموعة(؛

 إلى الدورتين األربعين والحادية واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان؛مكتوبًا و/أو  شفهياً  يقدم تحديثاً  •
تحيل ي أن يوصي القرار بأن غإلى الجمعية العامة، وينب اهاالتحقيقات التي أجر التقرير ونتائج يحيل  •

 ؛المعنية هيئات األمم المتحدةجميع الجمعية العامة التقرير إلى 
في  عن ارتكاب جرائم خطيرةتحديد مسؤوليتهم ل التحقيق الجنائي معهم يفترضاألفراد الذين يحدد  •

 مسؤولية القيادة بهذا الخصوص. ، و القانون الدوليبموجب اليمن 

جميع إلى بالنسبة يمثل إشارة خطيرة  البارزين أن الخبراءوالية فريق فشل المجلس في تجديد ومن شأن 
 .بمنأى عن العقابفي اليمن  قد ترتكبالقانون الدولي  انتهاكات أنومفادها أطراف النزاع، 
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 حقوق اإلنسان في اليمنالوضع اإلنساني وانتهاكات بشأن ملحق: إحاطة 

فمنذ  في التدهور. ،أزمة إنسانية في العالم كبرأ بأنه األمم المتحدة تدعوهالوضع في اليمن، الذي يستمر 
العدد ليصل ، عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية مليون إنسان إلى 3.4أضيف ، 2017 أيلول/سبتمبر

على شفا حاليًا يمني  مليون  8.4أصبح كما % من عدد السكان(. 75) مليون مدني 22.2 ىاإلجمالي إل
يكونون ماليين يمني آخرين س 10األمم المتحدة من أن  حذرتالمجاعة، بزيادة أكثر من مليون إنسان. وقد 

طفل يعانون  مليونينحو  . هذا باإلضافة إلىعلى شفا المجاعة بحلول نهاية العام، ما لم تتحسن األوضاع
 .المجاعةعلى شفا  400,000 بمن فيهم ،الحادمن سوء التغذية 

https://news.un.org/en/focus/yemen
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf
http://www.unocha.org/yemen/about-ocha-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-6
https://www.unicef.org/mena/reports/born-war
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf


طفل  5,000أكثر من ُقِتَل  ،2015 آذار/منذ مارسا إلى مساعدات. و كل طفل تقريبً وفي اليمن، يحتاج 
أسوأ انتشار وبائي للكوليرا في التاريخ الحديث، ، خالل النزاع، وشهدت اليمن أيضاً أو أصيبوا جراء العنف. 

 ، نصفها تقريًبا من األطفال، باإلضافة إلىمليون حالة 1.1عدد الحاالت المشتبه بها إلى  مع ارتفاع
% من المصابين به من 80، وانتشار وباء الدفتيريايتزايد  ،. كذلكوفاة لةحا 2,200 تسجيل أكثر من

 األطفال.

 2,656ُقِتَل وُأصيَب ، 2017 تشرين الثاني/السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في نوفمبرمنذ الدورة 
 1,491ومنهم مدني ) 6,300أكثر من  قتل مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وثقمدنًيا. وقد 
صابة أكثر من من األطفالعلى األقل  . 1820 أيار/ومايو 2015 آذار/مدني بين مارس 10,000(، وا 

 أعلى من ذلك بكثير. الفعلي للضحايا المدنيينالرقم  وُيَرّجح أن يكون 

، وهاجمت البنية التحتية وعرقلتها المساعداتتوصيل دأبت أطراف النزاع، وبوتيرة منتظمة، على تقييد وقد 
التي تسيطر  عرقلت القوات الحوثية،أو دمرتها، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. فقد أو خربتها المدنية 

توزيع المساعدات اإلنسانية، ومنعت  ،ن شمال غربي البالدمساحات واسعة معلى على العاصمة صنعاء و 
 ، وعسكرت توزيع المساعدات.الخدمات اإلنسانيةنفاذ 

 
، فقد أغلق مطار صنعاء الدولي المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدةأما التحالف الذي تقوده 

 حركةد بذلك وصول السلع المنقذة للحياة، وقي   فعرقل، 2016 آب/الرحالت التجارية منذ أغسطسفي وجه 
فرض التحالف حصاًرا  ،كذلك اليمن. فيد لعدم توفره الذين يحتاجون إلى عالج خارج البال آالف المدنيين

 بذلك تدفق الغذاء والوقود واألدوية إلى المدنيين اليمنيين. فقّيد، 2015 آذار/بحرًيا على اليمن منذ مارس
 باالحتياجات. الواردات التجارية للغذاء والوقودوفاء  في قصور حاد فطرأ
 
عدًدا غير مسبوق من  المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدةالتحالف الذي تقوده شّن و 

نازل، ومدارس، مدنيين واألهداف المدنية، فضرب معلى الالمتفاوتة الضربات الجوية العشوائية و 
ومستشفيات، وأسواق، ومساجد. وكثير من هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقد أشارت تقارير األمم 

 الضحايا]من  الغالبية العظمى"نجمت ، 2018 أيار/ومايو 2015 آذار/المتحدة إلى أنه بين مارس
لقوات ا كانت ،كذلك. "السعودية ضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده المملكة العربيةعن المدنيين[... 

عدم مراعاة األصول ، و مسؤولة عن حاالت تعذيب وسوء معاملة أخرى اإلماراتية والقوات العميلة لها 
 المناطق الخاضعة لسيطرتها. حاالت االختفاء القسري في، و القانونية

 

https://www.unicef.org/mena/reports/born-war
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201800528_Humanitarian_Update_Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201800409_Humanitarian_Update_Final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_yemen_humanitarian_dashboard_jan_to_apr_2018.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/press-briefing-note-yemen-cambodia-cuba-nicaragua-and-montenegro
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22884&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22884&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22884&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22884&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22884&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22884&LangID=E
https://reliefweb.int/report/yemen/press-briefing-note-yemen-cambodia-cuba-nicaragua-and-montenegro
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180415%20-%20OCHA_Yemen_Commodity%20Tracker%20Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180415%20-%20OCHA_Yemen_Commodity%20Tracker%20Final.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305358


في تعز، ثالث أكبر المدن مأهولة بالمدنيين، وال سيما ا مناطق قصفت عشوائيً  دفق ،الحوثية القواتما أ
ألغاًما مضادة لألفراد محرمة دولًيا، استخدمت األلغام المضادة للعربات بشكل عشوائي، و زرعت كما  ؛اليمنية

وكانت مسؤولة عن حاالت  ،عمليات احتجاز تعسفي نّفذت القوات الحوثية ،األطفال للقتال. كذلك جّندتو 
وذلك فضاًل عن قيامها ، محاكمة ألفراد في المناطق الخاضعة لسيطرتها بدون عذيب وا عدام تاختفاء قسري و 

 تعسفًيا ألكثر من عامين. الصحافيينمجموعة من  باحتجاز
 

 .وعمدت إلى تخويفهم، وتحرشت بهم أطراف النزاع المدافعين عن حقوق االنسانجميع وقد هددت 
 

االنتهاكات. وقد أعلن الفريق المشترك لتقييم  نزيهة بشأنتحقيقات  وفشلت جميع أطراف النزاع في إجراء
مئات  بشأن تحقيقاً  75نتائج ما يقارب  ،2018 تموز/يوليو 31، في باليمن الذي شكله التحالف الحوادث

الخبراء  فريقاإلنسان. وقد أعرب  والمعنية بحقوق اإلنسانية  المنظماتقتها االنتهاكات المزعومة التي وثّ 
 شفافية تلك التحقيقات ومصداقيتها. إزاء عن قلقه التابع لألمم المتحدة


