
 

 

 أطفال اليمن إصابةالسعودية وحلفائها عن قتل ومساءلة يجب 

 التحالف الذي تقوده السعودية محاسبةتدعو األمم المتحدة إلى إنسانية ست وكاالت إغاثة 

 

سعودية مرة ال الذي تقودهقوات التحالف اسم وضع  من عدم اأملهاليوم عن خيبة إنسانية ست وكاالت إغاثة  تأعرب

 ودعتألطراف المسؤولة عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في اليمن. لأخرى على الئحة األمم المتحدة 

المجلس ( ،)INTERSOS(انترسوس ، )CARE (كير ،)العمل لمكافحة الجوع (Action Contre la Faim  - وكاالت

إلى إحراز تقدم  - ) Save the children رعاية األطفال العالمية، (Oxfam)أوكسفام (، NRC) لالجئينالنرويجي 

من مجلس األ اجتماع في ذلك وإظهارملموس في مجال حماية األطفال المحاصرين في الصراع الدائر في اليمن 

 .م2016 الثاني من أغسطسالمعني باألطفال والصراعات المسلحة في  السنويالتقرير الدولي لمناقشة 

 

قتلوا أو أصيبوا في اليمن خالل عام قد طفل  2000ما يقرب من فإن ألمم المتحدة للبيانات الموثقة من اوفقا و

جوية لقوات التحالف. كما وثقت األمم الضربات الفي المائة من هذه اإلصابات إلى  60األمم المتحدة  توعز، 2015

 .إلى التحالف نسبت هذه الهجمات يقرب من نصف ما - مستشفىومدرسة  100المتحدة هجمات على أكثر من 

 

سعودية القوات التحالف بقيادة اسم إدراج األصل في قد تم ف اليمناألخرى في النزاع جنبا إلى جنب مع أطراف و

ية أممأدلة من التحقق بعد باألطفال والصراعات المسلحة  المعنيفي التقرير السنوي لألمين العام لألمم المتحدة 

 .هجمات على مدارس ومستشفياتوألطفال من قبل قوات التحالف ل إصاباتوقتل  عن

"في انتظار  السنويمن التقرير  السعوديةالتحالف الذي تقوده  حذف بشكل سريع تم اتولكن بعد ضغوط

 ."المراجعة

 

ال  أطفال اليمن أهواالواجه في اليمن: "لقد العالمية ألطفال لمنظمة رعاية االمدير القطري  سانتياغوإدوارد قال 

الماضية. كل أطراف الصراع في اليمن مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد  15يمكن تصورها في األشهر ال 

يرة كب حصةالعمليات العسكرية للتحالف هي المسؤولة عن فإن األمم المتحدة بالخاصة دلة حسب األاألطفال، ولكن 

 ." من هذه المعاناة
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 المعنيإدراج الجناة في التقرير السنوي لألمين العام لألمم المتحدة أن  ثبتفقد ، 2002ألول في عام ا اصدارهمنذ 

لقانون الدولي. وقد با لاللتزامفي الضغط على أطراف النزاع المسلح  مهمةأداة يشكل باألطفال والصراع المسلح 

خطوات لوضع حد  اتخذوكثير منها قد  المتحدةخطط عمل األمم على مسلحة جماعة و ةحكوم 20وقعت أكثر من 

 ."من القائمة همئ"أسما حذف لالنتهاكات ضد األطفال من أجل أن ينظر في

 

من  ةإزالة قوات التحالف بقيادة السعوديإن  وقال وائل إبراهيم، المدير القطري لمنظمة كير الدولية في اليمن "

لتجنب التدقيق  انفوذهعلى استخدام ه قادرالتحالف قوات دل على أن وت ،خطيرة سابقةتشكل قائمة االمم المتحدة 

 ." والمساءلة عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال

 

التحالف الذي تقوده السعودية واألطراف األخرى في النزاع في اليمن إلى اتخاذ  اإلغاثة اإلنسانيةتدعو وكاالت 

على حث الدول األعضاء في األمم المتحدة تخطوات ملموسة لوضع حد لالنتهاكات الجسيمة ضد األطفال. كما 

حقيق في سرعة إرسال لجنة دولية مستقلة للتلالمفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة من طلب ال

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في اليمن. وينبغي أن الدولي جميع االنتهاكات المزعومة للقانون 

 اءاتاالجر هابما في توصياتالتقديم  باإلضافة الىإثبات وقائع وظروف هذه االنتهاكات التحقيق لجنة مهمة تشمل 

  .لمساءلةلالمناسبة 

  

 -"يجب على جميع أطراف النزاع في اليمن  اليمنالمدير القطري لمنظمة أوكسفام في  ساجدوقال سجاد محمد 

مع األمم المتحدة في االتفاق على اجراءات ملموسة لمنع المشاركة  - التحالف الذي تقوده السعودية همفي بما

 ل".األطفاووضع حد لالنتهاكات الجسيمة ضد 

 

 

 

 


