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 بيان صحافي

 فريق الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن

  

يفّصل مجموعة من جرائم الحرب صدر يوم الثالثاء تقرير عن األمم المتحدة بشأن اليمن  –( 2019أيلول/ سبتمبر  3جنيف )

المحتملة التي ارتكبها أطراف النزاع المختلفون خالل السنوات الخمس الماضية، من خالل الغارات الجوية، والقصف العشوائي،  

والقناصة، واأللغام األرضية، فضالً عن القتل واالحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني، وإعاقة الوصول  

 لى المساعدات اإلنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إ

خلص فريق الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن الذي شّكله مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، إلى أن 

واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا حكومات اليمن واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين 

 من "غياب المساءلة"حول انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ويدعو التقرير إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المدنيين، وشّكلت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 ساني الدولي الساريين، ويطالب األطراف باتخاذ اإلجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا.والقانون اإلن

ويحث الدول األخرى على االمتناع عن توفير األسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع، ويذّكرها بالتزامها باتخاذ جميع التدابير 

 ع للقانون اإلنساني الدولي.المعقولة لضمان احترام جميع أطراف النزا

صّرح رئيس فريق الخبراء بشأن اليمن، السيد كمال الجندوبي، قائالً: "بعد مرور خمس سنوات على النزاع، ال تزال االنتهاكات 

ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بال هوادة، مع ضرب عرض الحائط بمحنة الشعب وغياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف  

  النزاع".

 "يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتحرير الشعب اليمني من الظلم المستمر الذي يعاني منه".

وعلى الرغم من عدم تعاون التحالف والحكومة اليمنية، تمّكن فريق الخبراء خالل الفترة القصيرة المتاحة هذا العام من إجراء 

ة مواد وثائقية ومفتوحة المصدر، فضالً عن التحقيق في حاالت رمزية لتحديد مقابلة مع الضحايا والشهود، ومراجع  600أكثر من  

 .2014األنماط السلوكية التي تشير إلى حصول انتهاكات مزعومة في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 

ت الجوية والقصف، ما وقد وجد الخبراء أسبابًا معقولة لالعتقاد بأن األعمال العدائية التي يقودها أطراف النزاع، من خالل الغارا

زالت تؤثّر بشكل خطير على المدنيين، وأن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني الدولي.  

 كذلك، والى جانب االنتهاكات ذات الصلة بسير األعمال العدائية، وجد فريق الخبراء أسبابًا معقولة لالعتقاد بأن أطراف النزاع 

المسلح في اليمن مسؤولون عن الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري، والعنف الجنسي،  

والتعذيب، وسوء المعاملة، وتجنيد األطفال، وانتهاك الحريات األساسية، وانتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وهي  

انون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، حسب االقتضاء. وقد يؤدي العديد من هذه االنتهاكات ترقى إلى انتهاكات للق

 إلى تحميل األفراد المعنيين المسؤولية عن جرائم الحرب فيما لو أحيلت الى محكمة مستقلة ومختصة. 

جرائم الدولية، وقُدمت قائمة سرية محدثة بأسماء األفراد  حدّد فريق الخبراء، حيثما أمكن، األفراد المسؤولين على األرجح عن ال

 إلى مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان. وعندما استحال تحديد األفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة. 



النتهاكات والتجاوزات التي عن ا  –أضاف السيد الجندوبي قائالً: "ال يمكن التسامح بعد اآلن بشأن اإلفالت من العقاب المستشري  

ارتكبها جميع أطراف النزاع. يجب تمكين التحقيقات الحيادية والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين ال يحترمون حقوق الشعب اليمني. 

 كما يجب على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن هذه االنتهاكات وعن الوضع اإلنساني الذي لم يعد محموالً".

الخبراء المسؤولية المباشرة عن الحالة اإلنسانية في اليمن إلى أطراف النزاع. حيث تفاقمت األزمة اإلنسانية الكارثية عزا فريق 

بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، والمرافق المائية، ونقل الغذاء، والمزارع 

والحرب الشبيهة بالحصار التي تعّوق وصول المساعدات اإلنسانية، وغيرها من التدابير واألسواق، وكذلك حاالت الحظر 

 المماثلة.

"وأضاف الجندوبي ما يلي: "إن حرمان السكان اليمنيين الالإنساني من حقوقهم في األدوية، والماء، والغذاء، يجب أن يتوقف 

 لى قيد الحياة".مليون شخص معوزين ع 24فوراً. ويجب إعطاء األولوية لبقاء 

وأعرب فريق الخبراء عن قلقه الشديد من أن يكون أطراف النزاع قد استخدموا الجوع كوسيلة حرب، إذ ساهمت هذه األعمال 

 في حرمان السكان من األشياء التي ال غنى عنها لبقائهم.

وبخاصة جهود المبعوث الخاص لألمين يدعو تقرير الخبراء جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز كافة الجهود ودعمها، 

 العام إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي مستدام يشمل أيضاً المساءلة. 

يحث التقرير مجلس حقوق اإلنسان على ضمان بقاء حالة حقوق اإلنسان في اليمن على جدول أعمال المجلس من خالل تجديد 

فريق الخبراء مواصلة تقديم التقارير إليه دوريًا. واقترح فريق الخبراء   والية فريق الخبراء. كما يقترح على المجلس أن يطلب الى

أيضاً أن يعزز المجلس واليته لمكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق المطالبة بجمع األدلة على االنتهاكات المزعومة والمحافظة 

 عليها.

 النهاية

 للحصول على التقرير كامال"، يرجى الدخول إلى: 

 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx جليزية:باللغة اإلن

  معلومات عن مجموعة الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن

، إلى مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 2017الصادر في أيلول/ سبتمبر  36/31طلب مجلس حقوق اإلنسان، في قراره 
اإلنسان، إنشاء فريق من الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن من أجل رصد حالة حقوق اإلنسان ووضع تقارير 

المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان  بشأنها. وقد ُكلف فريق الخبراء إجراء دراسة شاملة لجميع االنتهاكات والتجاوزات
، مع 2014وغيرها من مجاالت القانون الدولي المناسبة والسارية، والتي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 

لتجاوزات مراعاة األبعاد الجنسانية المحتملة لهذه االنتهاكات، فضاًل عن الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة باالنتهاكات وا
 المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن ذلك.

، أنشأ المفوض السامي فريق الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين المستقلين، وعيّن السيد 2017كانون األول/ ديسمبر  4في 
ى وأيرلندا الشمالية( خبيرًا، والسيدة كمال الجندوبي )تونس( رئيًسا، والسيد تشارلز غارواي )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم

 Aميليسا بارك )أستراليا( خبيرة. وفي أعقاب تقديم التقرير األول للفريق إلى الدورة التاسعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان )

/ HRC / 39/43 ان في والية الفريق لمدة سنة أخرى، وطلب تقديم تقرير ث 39/16، جدد القرار 2018( في أيلول/ سبتمبر
 .2019الدورة الثانية واألربعين لمجلس حقوق االنسان في أيلول/ سبتمبر 

 باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية، يرجى االتصال:  لالستفسارات اإلعالمية وطلبات إجراء المقابالت

 or 0041 76 714 54 81105549 -00961على رقم الخليوي:  yakkaoui@ohchr.orgبالسيد ياسر عكاوي، 
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