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 ولدريك اكغالسيد جيمي م، في اليمن ةاإلنسانيالشؤون منسق  عن بيان صادر

 الدولي في اليمن يحول االنتهاكات المستمرة للقانون اإلنسان

 

الرغم من ب التحتية المدنية في اليمن أثناء شهر رمضان المباركاستهداف المدنيين والبنى  يستمر: 2017يونيو  21صنعاء، 

العمليات العسكرية في تجاهل أطراف النزاع تواصل  مجلس األمن، حيثوعلى رأسه  الدوليالمجتمع  ونداءات المتكررة نانداءات

 وقوانين حقوق االنسان الدولية. صارخ للقانون اإلنساني الدولي

التي ، من بينهم ستة أطفال، في سلسلة من الغارات الجوية يونيو 17على األقل يوم  دنيام 22 ةباصإتل وقتم اإلبالغ عن م قدف

أهداف عسكرية  أيةال تشير التقارير إلى وجود و .دود مع المملكة العربية السعوديةبالقرب من الح في محافظة صعدة ا  سوق استهدفت

 .للمدنيين القاطنين في المنطقةحدوث الهجمات، ولم يتم توجيه أي إنذار عند بالقرب من السوق 

، مما بسبب العمليات العسكرية ه في مدينة ذمارلميال الشبكة الرئيسيةنظام خطوط الكهرباء المشغلة ليونيو  19في تضررت كما 

تفشي السريع لوباء مخاطر الريضهم لتعمن يزيد األمر الذي لمياه، لمصدر هذا اليعتمدون على  مليون شخصب يلحق الضرر

 في البلد.المنتشر الكوليرا 

من إزاء عدد القتلى  قلقهمإثر الهجمات على السوق في صعدة عن  وجهات أخرى في المجتمع الدولي وقد عبر االتحاد األوروبي

 األكبر لهذه الحرب التي دمرت بلدهم. يتحملون العبئ من ادثة تذكير بأن المدنيين اليمنيين همأن هذه الح المدنيين، معتبرين

في الوقت الذي يشهد فيه البلد احتياجات ضخمة نظرا  تجاهل الخسائر في صفوف المدنيين واألضرار على البنى التحتية المدنيةإن 

أطراف أناشد جميع  يإننيجب وضع حد له. للحروب قوانين، ووأمر صادم ومريع  المجاعة الكوليرا وخطرتفشي لتزامن تداعيات 

أن  اعنزال أطرافويتوجب على . للقانون اإلنساني الدولي وقوانين حقوق االنسان الدولية االمتثالفي  اتحمل مسؤولياتهتالنزاع أن 

اتخاذ جميع  ينبغي عليهاكما  وبين األهداف المدنية واألهداف العسكرية والمقاتلينبين السكان المدنيين  في جميع األوقات قتُفر  

 المدنية. األعيانل من الضرر على المدنيين والممكنة للتقلياالحتياطات 

أتون إلنهاء العنف وإيقاف تأجيج  تأثيرها لستغأن تبالسالح أطراف النزاع في اليمن  التي تمد  هنا الجهات المؤثرة والداعمة  أحثو

يجب أن نمنح والحرمان.  األخالقي السماح باستمرار هذه المعاناة يرومن غ البشر،صنع من هي النزاع. األزمة اإلنسانية في اليمن 

 مل لماليين اليمنيين بإظهار أن العالم ال يتغاضى عن معاناتهم.األ


