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 : املتحدة لألمم  مشتركة رسالة في

  للضحايا  العدالةو  اليمن  في الدائم  السالم تعزيزل ضرورة املستقل والتحقيق الدولية املساءلة

 

إقليمية يمنية مدني مجتمع  منظمات  بصفتنا  ألية تشكيل على  العمل  إلى  املتحدة  األمم  في  األعضاء الدول  ندعو ودولية، و

 انعقادها  واملقرر  املتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  ملجلس  51 الـ  الجلسة  خالل  ، اليمن بشأن مستقلة دولية جنائية تحقيق

 كما ائًسا،ب اليمن  في اإلنساني الوضع  يزال  ال إذ ضعيفة؛ تزال ل  اليمنية الهدنة أن منظماتنا وتؤكد .الجاري  الشهر خالل

 املتواصلة والتجاوزات لالنتهاكات التصدي  بشأن  يذكر، ل يكاد للغاية،  ضئيل  تقدم سوى  تحرز  لم  النزاع أطراف أن

 األضرار جبر في  للنية افتقارها واضًحا  يبدو كما  .اإلنساني الدولي والقانون  اإلنسان لحقوق  الدولي  للقانون  النطاق واسعة

 مما ،املسلحة االشتباكات  تجدد ،األخيرة األسابيع أثناء اليمن، شهدت  نفسه، الوقت في .النزاع فترة طوال باملدنيين ألحقتها التي

 هذه  كل  .الهجمات من  وغيرها طيار  بل  الطائرات تشنها التي ، والغارات القصف  جراء املدنيين  من   ضحايا سقوط  عن  أسفر

 بشأن مستقل دولي  تحقيق إجراءو  ، اليمن بشأن الدولية املساءلة جهود لتفعيل والحاسمة امللحة  الحاجة تعكس  العوامل

 .فيها املرتكبة الجرائم 

 حقوق  واحترام والتنمية بالعدالة مرتبط الدائم السلم »أن كدتأ قد اإلنسان لحقوق  السامية  املتحدة األمم مفوضة  كانت

 ناليم في اإلنسان حقوق  انتهاكات عن  والتعويض والحقيقة العدالة  مبادئ تحقيق غفل الدولي املجتمع أن إال ،«اإلنسان

 عام في  صالح  للا  عبد  علي  السابق الرئيس  بحكومة  للديمقراطية  املؤيدة الجماهيرية االحتجاجات  ة طاحإ  منذ  املتصاعدة

 مجلس  أقره الذي  النحو  على لليمن،  الخليجي التعاون  مجلس مبادرة  منحت  ، 2014و 2011 عامي  بين  الفترة مدار  وعلى   .2011

  للسلطة سريع  انتقال  تنفيذ ل األولوية  املتحدة،  األممب األمن 
ً

 سجلال ومعالجة  القانون  سيادة وإرساء املساءلة ضمان من  بدال

 اإلفلت  ثقافة ترسيخ في وأخرين السابق للرئيس املمنوحة الحصانة ساهمت كما. اإلنسان حقوق  نتهاكاتال  الطويل يالحكوم

 وجرائم اإلنسان لحقوق  النطاق  واسعة  انتهاكات وارتكاب املسلح  النزاع تجدد  في  رئيس ي  بشكل تسبب الذي  األمر  ، العقاب من 

 .نفسه الخطأ لتكرار طريقه  في الدولي املجتمع أن يبدو تقريًبا، سنوات  10 مرور ورغم .البلد داخل  حرب

 والحكومة املتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية اململكة ذلك في بما للنزاع، املختلفة األطراف تسببت ،2014 ومنذ

 هذه تزال  وال  اليمن،  في للمدنيين كبيرة ومعاناة ضرر  في ، (الحوثيين ) املسلحة للا  أنصار وجماعة  دولًيا بها املعترف  اليمنية 

 الوقت في.1i الدولي اإلنساني والقانون  اإلنسان لحقوق  الدولي للقانون  وخطيرة صاعدةمت وتجاوزات انتهاكات ترتكب األطراف 

 علىف .للضحايا العدالة  ضمان أو تعويضات، تقديم أو وفعالة، جدية تحقيقات إجراء في األطراف  هذه جميع فشلت نفسه،

   57بينهم من  ، ضحية 232 وقوع عن  املدنيين بحق الهجمات أسفرت  املاض ي، الشهر في املثال،  سبيل
ً

 األسبوع شهد  كما .طفل

  .2020منذ  واحد أسبوع  في األطفال إصابات في زيادة أعلى  يوليو  من األخير

 الوضع  املتحدة األمم تحيل بأن ، 2021عام في املفاجئ حله قبل أوص ى قد باليمن، املعني البارزون  املتحدة األمم خبراء فريق كان

 أكد كما. الجنائية املساءلة على تركز دولية تحقيق آلية  تشكيل  أهمية على مشدًدا  ، الدولية الجنائية املحكمة إلى اليمن في

 اإلنسان حقوق  مجلس أعضاء رفض ، 2021عام أواخر في  أنه وُيذكر .التعويض في الضحايا حق إعمال إلى الحاجة على الفريق
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 من بدعم السعودية،  العربية  اململكة مارست بعدما اليمن؛ بشأن املتحدة باألمم البارزين الخبراء فريق والية تجديد قرار

ا اإلمارات،
ً
 .التجديد قرار ضد للتصويت اإلنسان حقوق  مجلس أعضاء على ضغوط

 يكون  بأن التصويت لهذا  يسمح وأال األيدي،  مكتوف  بالوقوف يكتفي بأال الدولي املجتمع منظماتنا تطالب السياق، هذا  في

 مع  ونتفق .اليمن في النطاق واسعة الحرب وجرائم اإلنسان حقوق  انتهاكات عن الدولية املساءلة جهود بشأن األخيرة الكلمة

 .للمساءلة سعًيا الدولي املستوى  على محددة مبادرات باتخاذ الدولي لمجتمع ل ، 2021أكتوبر في ،البارزين الخبراء فريق عوةد

 ،«ونزيهة مستقلة  تحقيقات  وإجراء للرصد امللحة  الحاجة »بشأن حدة املت باألمم  األعضاء الدول  عشرات  موقف على نؤكد كما

 صرح وحسبما .اليمن في املرتكبة  الجرائم عن« املساءلة لضمان...بنشاط البديلة  اآلليات من  املزيد استكشاف»بـ ومطالبتها

 بكل دعمهم ينبغي  العكس،  على  .دول  بضع  من بقرار املأساوي  املسلح الصراع هذا ضحايا إسكات ينبغي ال »فإنه ،الخبراء فريق

 .«والتعويض للعدالة  والوصول  الحقيقة  معرفة  من يتمكنوا حتى الوسائل

 ذاته  الوقت في ونؤكد.  ومن ثم تعزيز جهود املساءلة الدولية ،  املاض ي أخطاء تكرار  لعدم الدولي املجتمع تدعو  منظماتنا إن

 من املزيد تجويع احتمال تصاعد  ذلك في بما ،واملعاناة العنف دورة ستمرارال  إال  يؤدي  لن العقاب من اإلفلت  استمرار أن

  .واملدارس املنازل  من  املزيد وقصف والصحفيين، الحقوق  عن املدافعين من  املزيد إعدام أو وسجن األطفال، 

 املدنيين وحماية العنف ردع في حاسم  بدور  الضطالع لليمن الجنائية للمساءلة مستقلة دولية آلية بإمكان السياق، هذا في

  .ودائم  حقيقي سالم وتعزيز

 هذه مثل  تشكيلو  بسرعة التحرك  إلى  املتحدة باألمم األعضاء الدول  مدني  مجتمع منظمة   90قرابة  دعا ،  2021ديسمبر في

 جمع  على تعمل أن اآللية هذه ملثل نبغيي .اليمن في املرتكبة الدولي القانون  وتجاوزات انتهاكات عن علًنا واإلبلغ لتحقيقل اآللية

 فعال إلنصاف واألسس  القواعد تضع وأن  املستقبل، في املحتملة الجنائية للملحقات ملفات إعداد جانب إلى وحفظها، األدلة

 القوي  التفويض هذا مثل أن على ونؤكد. املستقبل في بالجبر مطالبات أي لدعم األضرار قيوتوث  الضحايا، تحديد يتضمن بما

 مساءلة في الوثائق هذه  استخدام ضمانل أيًضا ولكن  اليمن، في املرتكبة  الخطيرة الجرائم فضح  أجل من فقط ليس ؛مطلوب 

 آلية  أية  أن  نفسه الوقت في ونؤكد .للضحايا الفعال اإلنصاف وتوفير العقاب من لإلفلت  للتصدي  املستقبل في ةفعال جنائية

 واضحة  حرب جرائم من أو خطيرة تجاوزات من  عانوا الذين اليمنيين بمليين بالغ بشكل اإلضرار شأنها من املعايير بهذه تفي ال

 .لعدالةل تطلعون ي زالوا وما

 القادمة الجلسة خالل ذلك في بما املقبلة، الفترة في األممية اآللية هذه  مثل تشكيل ضمان على العمل إلى حكومتكم  ندعو

 .املمكنة الطرق  بكافة الجهود هذه إنجاح في  للمساعدة استعدادنا ونؤكد املتحدة،  باألمم  اإلنسان حقوق  ملجلس 

 

 :نياملوقع قائمة

1. Amnesty International  
2. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 
3. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
4. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)  
5. Friends Committee on National Legislation (FCNL) 
6. Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) 
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https://www.hrw.org/news/2021/12/02/civil-society-groups-demand-urgent-un-action-against-impunity-yemen-crimes
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7. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
8. Human Rights Watch (HRW) 
9. International Federation for Human Rights (FIDH) 
10. International Service for Human Rights (ISHR) 
11. Mwatana for Human Rights 
12. PAX 
13. Project on Middle East Democracy (POMED) 
14. Abductees’ Mothers Association 
15. Abs Development Organization for Women & Child 
16. Acción Solidaria on HIV/aids 
17. Action on Armed Violence 
18. Alkarama for Human Rights  
19. ALQST for Human Rights  
20. Bridges for Yemen 
21. Campaign Against Arms Trade  
22. CIVILIS Human Rights 
23. Columbia Law School Human Rights Institute 
24. Defence for Children International 
25. Defense Foundation for Rights and Freedoms 
26. Foundation (my Right) to empower women politically and socially 
27. Hearts On Venezuela 
28. Human Life Foundation for Development and Relief ( Human Life )  
29. Human Rights Information and Training Center (HRITC) 
30. International Commission of Jurists (ICJ) 
31. Min Haqqi Foundation to empower women politically and economically 
32. Musaala Organization for Human Rights  
33. Salam For Yemen  
34. SAM for Rights and Liberties 
35. She4Society Initiative 
36. The Yemeni Archive  
37. Vision GRAM-International 
38. Vredesactie 
39. Wa3ifoundtion 
40. Yemen Future Foundation for Culutre and Media Development  
41. Yemen peace school organization  
42. Yemen Relief and Reconstruction Foundation 
43. Yemen Women Union  
44. Democracy School 
45. Watch for Human Rights 
46.  Women Defenders for  Rights and Freedoms Foundation   
47. Min Haqqi Foundation to Empower Women Politically and Economically 
48.  Yemeni Media Freedom Observatory (YMFO) 

49. Studies and Economic Media Center (SEMC) 



 

 
i املدنيين من  اآلالف عشرات  إصابة و  قتل ذلك  في بما ومنهجية،  النطاق  واسعة انتهاكات اليمن  في  النزاع أطراف  جميع  ارتكبت. 

 الجوية  الضربات  عشرات  املتحدة العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة بقيادة  العسكري  التحالف  نّفذ  ،  2015عام  منذ 

 واألسواق واملدارس  واملستشفيات باملنازل  الضرر  ألحقت أو  ودمرت ،املدنيين وإصابة  مقتل عن  أسفرت التي ،القانونية غير

 الصواريخ من وغيرها والصواريخ  الهاون  قذائف ينالحوثي قوات  أطلقت نفسه،  السياق في .األخرى  املدنية  التحتية  والبنية 

 تعمدت  عام، وبشكل .عشوائي بشكل األرضية  األلغام  وزرعت املدن،  ذلك  في  بما بالسكان، املكتظة  املناطق  على  عشوائي بشكل

 كسلح املجاعة واستخدموا ،إليها يحتاجون  الذين أولئك إلى للحياة املنقذة اإلنسانية املساعدات وصول  منع  املتحاربة األطراف 

 .والتعليم واملياه والصحة الغذاء في  الحق احترام  في تام بشكل فشلوا كما ، الحرب أسلحة  من

 األطفال  تجنيد  إلى باإلضافة .وقتلهم وسجنهم ومضايقتهم اإلنسان حقوق  عن  واملدافعين  والناشطين  الصحفيين استهداف وتم

 تأجيج الثالث الطرف وشركات دول  وواصلت. خطير لتقويض والفتيات النساء حقوق  تعرضتو  .القتال في واستخدامهم 

 .األسلحة بيع خلل من  األوسع الصراع
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